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Impact Coronacrisis

Beste Hellevoetse ondernemer,
Net zoals veel van u zijn wij diep onder de indruk van de plotselinge, heftige impact die het
Coronavirus heeft op ons leven. Ook ondernemers worden hard getroffen door de maatregelen die
zijn ingesteld om verspreiden van het virus te beperken. De verhalen die we van u als ondernemer
horen, gaan ons enorm aan het hart. Wij willen u verzekeren dat wij er als gemeente Hellevoetsluis
samen met de landelijke overheid keihard aan werken om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Op dit moment zijn we druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te
inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. Daarnaast treffen we ook eigen
maatregelen om als gemeente en de regio extra bij te kunnen springen waar mogelijk en wenselijk.
Verderop in deze brief vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
De maatregelen die worden genomen volgen elkaar heel snel op en het delen van juiste en actuele
informatie is daarom cruciaal. We houden u op de hoogte via de website www.hellevoetsluis.nl en de
website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) www.RBZ.nl . Daar vindt u alle informatie over
waar u als ondernemer aan kunt kloppen voor hulp of vragen. We houden de informatie zo up-to-date
mogelijk. Met vragen kunt u ook terecht bij onze collega’s de bedrijfscontactfunctionarissen,
accountmanagers en projectmanagers waar u wellicht zelf al contact mee heeft.
Let wel: bent u een zorg-ondernemer? Dan gelden voor u (deels) andere uitgangspunten.
Landelijke maatregelen
De landelijke overheid heeft een breed pakket aan maatregelen aangekondigd, dat zijn samengevat
de volgende:
- Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): deze maatregel
vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken.
- Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO): deze regeling is
gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt
sneller behandeld en versterkt en heeft tijdelijke soepele voorwaarden. Deze tijdelijke regeling
is nog niet actief. Verwachting is dat deze 27 maart verder is uitgewerkt door het ministerie
van SZW.
- Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C: met de maatregel kunnen bedrijven
onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.
- Uitstel betalen belasting: dat kan gaan om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting. Zie ook lokale maatregelen.
- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO): het kabinet stelt voor het
garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO
geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij beantwoording van deze brief het zaaknummer te vermelden?

Lokale maatregelen voor ondernemers
- Alle ondernemers en zzp’ers in Hellevoetsluis kunnen uitstel van betaling aanvragen van de
gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclameen precariobelasting) voor drie maanden. U regelt dit via het contactformulier op de website
van SVHW.nl. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor
ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. U kunt ook telefonisch
uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt u daarbij uw subjectnummer
en KVK-nummer bij de hand. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze
heffingen kunnen voor drie maanden worden stopgezet.
- Uitbreiding van de capaciteit voor informatievoorziening via het Regionaal Bureau
Zelfstandigen om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
- Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we samen met de retailsector uit hoe
digitalisering sneller ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
- Coulant omgaan met prestatieafspraken in subsidievoorwaarden.
De komende tijd bekijken we of, en zo ja welke, aanvullende lokale maatregelen nodig zijn.
Wij wensen u sterkte in deze periode en bovenal, veel gezondheid. Steun elkaar en let op degenen
die het nodig hebben, dan komen we er samen sterker uit.
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