Değerli Pforzheim’lılar,

Korona krizi toplumumuzdaki birçok insan için ekonomik ve hatta varoluşsal bir yük haline gelmiştir.
Bu nedenle devletimiz ve Baden Württemberg Eyaleti, bazıları halihazırda uygulanmakta olan yardım
paketlerini duyurdu. Bir belediye olarak bu yardımı kendi önlemlerimizle çerçevelendirerek aşağıdaki
iddialı önlem paketini hazırladık.

Birincisi; kreş ücreti, okul sonrası bakım evleri ücreti ve yemek masrafı tahsilatını durdurduk. Bu
uygulama hem kamusal hem de özel kurumlar için geçerlidir.

Gündüz bakımında olan çocuklar için verilen otomatik ödeme talimatları da bir süreliğine askıya
alınabilir.

İkincisi; an itibari ile tüm spor tesisi ve salonlarının kira tahsilatını askıya aldık. Bu şekilde kulüplerimize
olan desteğimizi belirtmek istiyoruz.

Üçüncüsü; Pforzheim Belediyesi ile ticari kira ilişkisi olup, önlem kapsamında devlet tarafından
yasaklanan işletmeler gelecek kira tahsilatlarının 30 Eylül’e ertelenmesi hususunda başvuruda
bulunabilirler. Bu uygulama Pforzheim Belediyesine ait mekanlar için geçerlidir. Ayrıca bu ve benzeri
düzenlemeler yapan ve Pforzheim halkına kolaylık sağlayan mülk sahiplerine teşekkürlerimi sunup
diğer mülk sahiplerinin de bu hususta katkıda bulunmalarını isterim.

Dördüncüsü; Ekonomiye yardım

Alacaklı olduğumuz işletmelere, işletme gelirleri vergisini erteleme ya da ön ödemeler hususunda
düzenleme yapma gibi cömert ödeme koşulları sunuyoruz. İşletmeler bu konuda başvuruda

bulunabilir. Bunun yanı sıra şehrimizdeki küçük işletme sahiplerine bir tür kurtarma fonu planlıyoruz.
Hedefimiz sıfır faizli kredilerle iflastan korumaktır.

Kriterleri belediye meclisinin görüşünü aldıktan sonra yayımlayacağız. Buna ek olarak, belediye
meclisine, bu yıl gastronomilerden açık havada bulunan masa ve sandalyeler için özel kullanım ücreti
almamayı önereceğim.

Eyalet düzeyinde ise perakendeci dükkanları desteklemek amacıyla dördüncü çeyrekte ek bir Pazar
satışı fikrini savunacağım.

Ayrıca Sparkasse ile görüşme halindeyiz. Vatandaşlarımızı ve özelliklede ekonomiyi desteklemenin
yollarını arıyoruz.

Beşincisi; Stadtwerke Pforzheim (SWP) yardım paketine imkanları dahilinde katıldıkları için Stadtwerke
genel müdürüne çok minnettarım. SWP-Online-Müşteri Girişinden tüm işletmeciler, esnaflar, serbest
meslek sahipleri ve diğer müşteriler aylık elektrik, su ve gaz taksitlerini yüzde 10’a kadar, üstelik resmi
bir dilekçe ve yahut başvuru yapmaksızın kendileri azaltabilirler. Böylelikle kısa sürede, örneğin bu ay
daha az enerji harcayan bir işletme sahibiyseniz taksitinizde düzenleme yapabilirsiniz. Bireysel görüşme
yoluyla işletmelere farklı olanaklar sağlamak mümkün olabilir. SWP yetkilileri size yardımcı olmaktan
mutluluk duyacaktırlar.

Sevgili Pforzheim’lılar, son olarak belirtmek isterim ki, Pforzheim Belediyesi olarak yanınızdayız. Fakat
şu anda olağanüstü bir durumda bulunduğumuzdan bazı görevleri ertelemek ya da iptal etmek
mecburiyetindeyiz. Şu an önceliğimiz ne park alanlarında para ceza dağıtmaktır, ne de yatıp
güneşlenilen çayırların temizliğini denetlemek. Hayır, bu zorluğun üstesinden gelmek için tüm
konsantrasyonumuzu bu konu üzerine yoğunlaştırıp gücümüzü birleştiriyoruz. Ve üstesinden
geleceğimize kesinlikle eminim.

Bu bağlamda, sağlıcakla kalın .

