Groei door samenwerking

Dinsdag 7 april 2020

Beste ondernemer uit Hardinxveld-Giessendam,

Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren als het gaat om ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.
Vanuit de gemeente en rijksoverheid, samen met de ondernemingsverenigingen Ondernemend Hardinxveld,
de Bedrijfskern en de BIZ Nieuweweg hebben wij daarom voor u een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rijtje gezet.
Daarnaast willen we benadrukken dat we ontzettend trots zijn op initiatieven van zowel de Hardinxveldse ondernemers
en particulieren.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam:
Bezoek onze website om op de hoogte te blijven: https://bit.ly/2QoUeZV. Hierin houden wij u zoveel mogelijk op de
hoogte van actuele ontwikkelingen. Hier staan de links en verwijzingen naar andere websites zodat u bij het juiste loket
uitkomt. Mocht er toch nog informatie ontbreken of vind u niet het antwoord op uw vraag neem dan contact op met de
accountmanager bedrijven Xanthine Jut. Zij is telefonisch en via whatsapp bereikbaar op 06 - 243 679 83 of per mail
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl. Verder is zij actief op social media en dan vooral via linkedIn (https://www.linkedin.
com/in/xanthinejut) Hier deelt ze bijna 24/7 het nieuws.

Internetlinken naar regelingen en update nieuws:

•
•
•
•
•
•
•

https://www.hardinxveld-giessendam.nl/Ondernemen/Handig/Hulp_voor_ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/home
https://www.svhw.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

LinkedIn:
De volgende pagina’s zijn aan te raden voor het volgen van het laatste nieuws:
Kamer van Koophandel:

https://bit.ly/3axlFIS

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid:

https://bit.ly/2X133xg

Ondernemersplein:

https://bit.ly/2UL2uVe

Sociale dienst Drechtsteden:

https://bit.ly/3azuZff

SVHW:

https://bit.ly/3dKO7cj

Ministerie van economische zaken en klimaat:

https://bit.ly/39Aoms2

Gemeentelijke belastingen SVHW:

https://bit.ly/3dKO7cj

In onderstaand overzicht ziet u in een oogopslag de regelingen welke voor uw bedrijf van toepassing zijn:

Hieronder vind u een korte uitleg van elke regeling en de link.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat
werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben
kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk
houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. De NOW is open, de aanvraagperiode
loopt tot en met 31 mei. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot als hun aanvraag is goedgekeurd.
Zie :

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel

TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers kunt u nu aanvragen!
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je
woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.
Zie:

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroﬀen Sectoren (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die
direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet (dus echt de eindjes aan elkaar
moet knopen) krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift
ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.
Zie:

https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/

Uitstel van belastingbetalingen
De SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen.

Een van de eerste maatregelen die we in samenwerking met SVHW hebben opgenomen is de mogelijkheid voor onder
meer ondernemers en ZZP’ers om uitstel te krijgen voor betaling van gemeentebelastingen.

Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Corona
uitbraak onder druk staat. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de
afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om
uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken,
kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl. Op de website staat ook meer informatie.

Neem contact op met uw bank
Banken gaan zich de komende periode flexibeler opstellen voor het verstrekken van kredieten. Wij verzoeken u om niet af te
wachten en rechtstreeks contact op te nemen met de accountmanager van uw bank. Contactgegevens van de meeste banken
vindt u op: www.nvb.nl/corona/nuttige-links/

ABN Amro:

www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html

ING:	https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering- aanpassen/vragen_
antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html
Rabobank:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel

Arbeidsmigranten en corona informatie:
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bijgaand document opgesteld met vragen en antwoorden
over arbeidsmigranten en het coronavirus. Deze vragen zijn met name gericht op werkgevers, maar de antwoorden gaan
ook over zaken die van belang zijn voor gemeenten. Verder zijn er voorlichtingsposters in diverse talen opgesteld,
die via onderstaande link te downloaden zijn:

•
•

https://www.fnv.nl/corona/arbeidsmigranten-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelenpreventie-en-publieksvragen-anderstalig

Stichting Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord helpt al bijna 40 jaar mkb-ondernemers. In een klankbordtraject van 6 maanden
word je persoonlijk begeleid door een OKB-adviseur. Wat je vraag ook is, jouw adviseur heeft kennis van zaken én
ondernemerservaring. Je kunt vrijuit van gedachten wisselen en je ideeën spiegelen. De adviseur is jouw klankbord en geeft
onpartijdig advies. En voor de kosten hoef je het zeker niet te laten. In verband met de coronacrisis is dit tijdelijke gratis.
https://www.ondernemersklankbord.nl/

Een gewaarschuwd mens …
Cybercriminelen misbruiken coronavirus.
De wereld is in de ban van het coronavirus. Helaas maken cybercriminelen hier misbruik van.
https://digitaltrustcenter.nl/

Nawoord door wethouder Jan Nederveen
Beste ondernemers,

We maken met elkaar bijzondere tijden mee. De hele wereld is in de ban van een onzichtbaar virus COVID 19. Dat geldt
voor ons allemaal persoonlijk als het gaat om de zorg voor onze gezondheid, maar ook om alle mensen om ons heen.
We raken inmiddels wel een klein beetje gewend aan de regels van handen wassen in plaats van schudden. Geen hugs of
schouderkloppen maar 1,5 meter afstand bewaren en vergaderen doen we tegenwoordig ook van achter een scherm.

Deze crisis raakt iedereen, de eerste prioriteit is zoals gezegd onze gezondheid. Maar daarbij heeft de gekozen intelligente
lockdown ook economisch grote gevolgen. En voor ondernemers geldt dat in het bijzonder. Het opeens moeten sluiten van
je zaak, drastische vermindering van je omzet. Personeel wat veel vanuit huis moet werken. Monteurs die bij mensen aan
huis komen, klanten in je winkel die mogelijk besmet zouden kunnen zijn, etc. etc.

Het roept tal van vragen op die voor deze crisis niet of zelden in ons opkwamen. Nu zijn er ook verschillen natuurlijk.
De gevolgen voor een restauranthouder zijn heel anders dan die bij een supermarkt. Bij een bouwondernemer weer heel
anders dan bij een administratiekantoor, voor een kleine winkel anders dan voor een transportbedrijf. Het schetst de
kracht van onze lokale samenleving dat burgers snel met elkaar een initiatief hebben opgezet om vraag en aanbod van
hulp op elkaar af te stemmen.

Het is mooi die kracht ook bij onze ondernemers te zien. Naast terechte aandacht voor je eigen business en mensen is er
ook aandacht voor elkaar. De besturen van de ondernemersverenigingen pakken dit samen op. En als gemeente doen wij
hier graag aan mee.

Op www.hardinxveld-giessendam.nl/Ondernemen/Handig/Hulp_voor_ondernemers vindt u actuele informatie.
Wij doen er alles aan om de informatie die wij hebben steeds direct op deze site te plaatsen. Hierin vind u ook links
naar bijvoorbeeld het noodloket, de Sociale Dienst Drechtsteden, het UWV, etc. Natuurlijk kunt u ook terecht bij
onze accountmanager bedrijven, Xanthine Jut.

Samen maken we deze ernstige crisis mee; om hier doorheen te komen hebben we elkaar hard nodig.
Laten we vooral blijven doen waar we goed in zijn, samen-leven, ook nu het niet gemakkelijk is.

Ik wil jullie namens de burgemeester en wethouders in deze bijzondere tijd heel veel sterkte en wijsheid toe wensen,
blijf gezond en zorg voor elkaar!

Jan Nederveen, wethouder Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Jan van Hunnik, voorzitter Ondernemend Hardinxveld
Peter Huizer, voorzitter de Bedrijfskern en Stichting BIZ Nieuweweg
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