Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
De tweede golf heeft veel effect op onze gezondheid en onze economie. Die twee horen
onlosmakelijk bij elkaar. Maatschappelijk is de impact groot. En tegelijk zijn de verschillen groot.
Sommige sectoren worden hard geraakt door de maatregelen, andere sectoren groeien. Ik maak
me zorgen om de sectoren die momenteel hard geraakt worden in onze gemeente. Terwijl deze
nieuwsbrief wordt gemaakt ligt in Den Haag het vraagstuk voor of de gedeeltelijke lockdown moet
worden aangescherpt of dat die maatregel voldoende effect sorteert. Laten we hopen dat op het
juiste moment de juiste maatregelen getroffen worden om erger te voorkomen. En laten we hopen
dat de aangeboden regelingen ook werkelijk effectief kunnen zijn.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe. Voor nu veel leesplezier. Hou goede moed en blijf
gezond.
Wethouder Wolbert Meijer.

In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief geven wij u weer informatie over de laatste
ontwikkelingen, financiële maatregelen, veel gestelde vragen en hulp voor ondernemers vooral op
het gebied van de coronacrisis. De vorige nieuwsbrief dateerde van begin juli.
Op onze website voorzien wij u ook constant van het laatste nieuws en praktische informatie.
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij
ondernemers@heerde.nl.

Laatste nieuws
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Aangekondigde maatregelen vanaf 14 oktober 2020

De Rijksoverheid heeft op 13 oktober tijdens de persconferentie een reeks aantal strenge regels
aangekondigd die gelden vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Zo zijn er nieuwe regels van kracht
voor groepen, dagelijks leven zoals thuiswerken, dragen mondkapjes, sluiting horeca, sluiting
winkels na 20.00 uur, geen verkoop van alcohol en drugs na 20.00 uur, evenementen op slot. Maar
ook nieuwe regels voor sporten en reizen. Zie hiervoor ook de voorgaande factsheet. Wilt u meer
lezen over de nieuwe regels per 14 oktober 2020? Deze zijn te bekijken via persconferentie 13
oktober 2020

Noodverordening VNOG 14 oktober 2020

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, waartoe ook de gemeente Heerde behoort, heeft per
14 oktober 2020 een nieuwe noodverordening. Hierin staan alle geldende regels vanaf deze datum
binnen onze regio. Alle inwoners, organisaties en bedrijven moeten zich hieraan houden om samen
het coronavirus onder controle te krijgen. Alle door het kabinet aangekondigde wijzigingen in de
noodmaatregelen zijn uiteraard in deze nieuwe noodverordening verwerkt. Deze noodverordening is
weer te bekijken en te downloaden op Noodverordening VNOG 14 oktober 2020. Hier vindt u ook
een document met vragen en antwoorden bij de Noodverordening (Q&A).

Geen verkoop of bezorging van alcohol na 20.00 uur

Per 14 oktober 2020 is het verboden om alcohol te verkopen of te bezorgen tussen 20.00 uur en
07.00 uur. Als overheid gaan wij strak handhaven op het verbod van verkoop van alcohol in het
genoemde tijdslot. Let op, dit geldt ook voor bezorging en afhaal van o.a. maaltijden, waarbij een
fles wijn of blikjes met alcoholische drank worden verstrekt. Er wordt slechts één keer
gewaarschuwd bij een overtreding. Wordt de waarschuwing en het verbod niet nageleefd, dan gaat
de voorzitter van de veiligheidsregio (VNOG) over tot sluiting van de zaak.

Afspraken met de detailhandel

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er afspraken worden gemaakt met de
detailhandel over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels wordt
niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
Op 27 oktober zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de retail. Naar aanleiding van dit overleg over
veiligheid in de winkels, zijn een aantal aanscherpingen met betrekking tot de richtlijnen omtrent
het coronavirus. De richtlijn ‘Winkelen in de openbare ruimte’ bevat afspraken over wie proactief het
voortouw neemt om te zorgen dat de coronamaatregelen worden toegepast en nageleefd in de
openbare ruimte binnen een winkelgebied. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de
richtlijn richtlijnen winkelen in openbare ruimte. Voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen
binnen in de winkel geldt de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’. Zie hiervoor protocol verantwoord
winkelen_maart 2020. Daarnaast hebben specifieke branches ook hun eigen richtlijnen opgesteld in
een protocol. U kunt deze terugvinden op Mijn Coronaprotocol
Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt u deze ook altijd neerleggen bij het bestuur van de OVH
of OVW. Wij hebben frequent contact met de voorzitters van beide ondernemersverenigingen.

Landelijke financiële maatregelen: derde steunpakket corona

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen die al bekend
waren vanuit het steunpakket 1.0 en/of 2.0 zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden.
Meer informatie over de financiële regelingen vindt u via deze link regelingen 3e steunpakket
rijksoverheid.
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Aanvulling op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de
economie. Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met
omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het verschil tussen wel en geen
strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden aan extra overheidssteun. Ook biedt het pakket
ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig
een steun in de rug.
Het kabinet stelde op 27 oktober jl. extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente
maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en
evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang
gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan
getroffen bedrijven. Zie voor meer informatie aanvulling 3e steunpakket
Wilt u inzicht krijgen welke regelingen op u van toepassing zijn? De Kamer van Koophandel en
werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen hiervoor gemaakt. Ga naar:
• De de regelinge check van de KVK
• De coronacalculatorvan VNO-NCW/MKB Nederland
Wij lichten bijgaand een paar nieuwe of aangevulde maatregelen uit het 3e steunpakket extra toe.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met tijdelijke verbreding
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun
vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot
een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle
sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen,
maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Bedrijven kunnen vanaf
medio november een aanvraag indienen.
Tijdelijke verruiming TVL Horeca
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de
tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier
open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door het terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de
TVL, een éénmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren. Circa 2,75 proces van de
omzetderving, gemiddeld € 2.500,00. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november
aanvragen via de TVL-aanvraag.
Tijdelijke verruiming TVL Evenementen
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in
de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeel afhankelijk van de zomermaanden. Die
schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het
kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de
zomer.
TVL aanvragen voor de periode Q4 (maanden oktober, november en december 2020) kan vanaf
medio november tot en met 29 januari 2021. U kunt zich inschrijven voor een update over de
opening van de TVL Q4 2020. Alle informatie hierover vindt u terug via de link Tegemoetkoming
Vaste Lasten mkb (TVL)
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NOW-regeling voor loonkosten verlengd (3.0)
Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke
Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is verlengd. U kunt voor de periode oktober
2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel. U
moet wel elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3.0: vanaf 1 oktober 2020,
vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021. De NOW 3.0 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16
november bij het UWV. Meer informatie hierover vindt u terug via de link NOW 3.0
Tozo 3 krijgt toch geen vermogenstoets
De Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021.
De Tozo 3 regeling krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat heeft het kabinet op 28
september bekend gemaakt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De
vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.
De Tozo-3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 april 2021 tot eind
juni 2021 geldt Tozo 4. U kunt de regeling aanvragen met terugwerkende kracht bij de gemeente.
Meer informatie over de Tozo regeling vindt u terug via de link Tozo 3. Wilt u een Tozo regeling
aanvragen, ga dan naar de site van RBZ Zwolle
Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om
nieuw of ander werk te vinden. Vanaf 1 januari 2021 kijkt de gemeente samen met u welke
ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. De gemeente Heerde gaat
hiermee aan de slag samen met onze uitvoeringsinstantie Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle
(Rbz). Mocht u zelf alvast contact op willen nemen met de gemeente hierover, dan kan dat
natuurlijk altijd. U kunt hiervoor vragen naar één van onze consulenten van de
werkgeversdienstverlening.

Hulp voor ondernemers
Financiële problemen? Pas je bedrijf aan. Zie het KVK stappenplan

Je bedrijf is winstgevend en je hebt grote plannen voor de toekomst. Dan komt het coronavirus en
zakt je omzet weg. Hoe overleeft jouw bedrijf de coronacrisis? Na de crisis verwacht je op lange
termijn misschien wel wat herstel van je omzet maar je zal je verdienmodel (tijdelijk) moeten
aanpassen. Met het stappenplan van de KVK bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe
groot je liquiditeitsprobleem is. Zie voor meer informatie KVK stappenplan coronacrisis

Van der Zee stichting helpt u graag!

Ondervindt uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of
doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, de
gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting
bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke
periode te overbruggen. Zie voor meer informatie Van der Zee Stichting.
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Upgrade jezelf regio Zwolle. Maak nu gebruik van het Ontwikkelfonds Regio
Zwolle!

Zitten jouw werknemers noodgedwongen (deels) thuis? Of is het momenteel rustig? Blijf dan niet
stilstaan, maar geef uw werknemers nu de kans om bij te leren. Nieuwe kennis en nieuwe
vaardigheden zorgen ervoor dat jouw bedrijf straks weer up-to-dat is en door kan groeien. Zeker in
deze coronacrisis is het belangrijk om vooruit te kijken. Samen bouwen we dan aan een
aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt in de Regio Zwolle. Daarbij bied de Regio Zwolle ook een
financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Zie voor meer informatie Upgrade jezelf regio Zwolle of ga rechtstreeks naar de informatie over het
Ontwikkelfonds Ontwikkelfonds REgio Zwolle

Hulp of vragen? Neem contact op met KVK Coronaloket of Regio Zwolle Brigade

Het KVK Coronaloket te bereiken via de website of via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar op
werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen.
De Regio Zwolle Brigade verbindt, informeert en helpt ondernemers. Dat doet de brigade voor
ondernemers in nood, die tussen wal en schip dreigen te raken of anderszins hulp behoeven. En dat
zal de brigade blijven doen, ook in de fase dat de Corona-uitbraak luwt en de maatregelen minder
ingrijpend worden. De Regio Zwolle Brigade staat online en offline klaar! Denk hierbij aan de
onderwerpen als liquiditeitsvraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en
continuïteit, overcapaciteit of onderbezetting en veiligheidsvraagstukken. Met kennis van zaken
helpen de leden van de Regio Zwolle Brigade je vooruit. Zo is er ook een meldpunt voor collegiale
in- en uitlenen van medewerkers. Heeft u hulp, advies of ondersteuning nodig? Dat kunt u ook
contact opnemen met Regio Zwolle Brigade via samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor
alle ondernemers in Regio Zwolle.

Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid en van de KVK.

De gemeente staat voor u klaar!

Misschien heeft u ook ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag
met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de
bedrijfscontactfunctionaris via r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94. Wilt u deze
nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij ondernemers@heerde.nl.
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Praat en/of doe mee! Overige onderwerpen
Toekomstbestendige bedrijventerreinen Heerde

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Molenweg/Europaweg, Veldweg in Heerde of Vlijtweg in
Wapenveld? En hebt u de enquête toekomstbestendige bedrijventerrein Heerde (TBB Heerde)
gemist of nog niet ingevuld? Ondanks de sluiting van de termijn voor het invullen van de enquête
(30 oktober), is uw inbreng nog van harte welkom. Er zijn 10 thema’s op het gebied van TBB met
elk een aantal specifieke items. Aan u de vraag welke thema’s en specifieke items goed zouden zijn
om collectief op te pakken. De 10 thema’s zijn Beveiliging, Onderhoud, Inkoop, Bereikbaarheid,
Leden/Netwerk, Regio/samenwerking, Waardeontwikkeling/waarde behoud, Sociaaleconomisch,
Duurzaamheid, Profilering/Marketing. Wellicht zijn er thema’s niet benoemd maar die voor u wel erg
interessant zijn om collectief op te pakken. U mag uw reactie hierover per mail sturen naar
gemeente@heerde.nl t.a.v. Riëtte Bijsterbosch. Uw reactie zal worden ingebracht in de ingestelde
werkgroep Toekomstbestendige bedrijventerreinen Heerde. De werkgroep is vertegenwoordigd in
een afvaardiging van ondernemers en de gemeente.

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente. Doe mee aan het onderzoek!

MKB Nederland meet iedere twee jaar hoe MKB vriendelijk de gemeenten zijn. Zo ook van de
gemeente Heerde. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe kunnen
wij u daarbij helpen? Met de onderzoeksresultaten wil MKB Nederland het inzicht en bewustzijn bij
gemeenten bevorderen. Hoe versterken dan wel creëren wij een prettig ondernemersklimaat.
Ook wij vragen aan de ondernemers om mee te doen aan het onderzoek. Het onderzoek neemt circa
5 minuten van uw tijd in beslag. Het is volledig anoniem en vertrouwelijk. Het onderzoek loopt tot
en met 23 november 2020. Ga naar MKB vriendelijkste gemeente Heerde

MoveDigi. Digitale Werkplaats Regio Zwolle

Weet u als mkb’er in de regio Zwolle niet goed waar u moet beginnen als het om digitalisering gaat?
MoveDigi, de Digitale werkplaats Regio Zwolle helpt u graag verder. Talentvolle studenten bijten zich
vast in cases over online sales, online marketing, data science en automatisering. Oost NL
ondersteunt digitale werkplaatsen zoals MoveDigi. Meld jouw bedrijf nog dit jaar aan en wij gaan
kosteloos aan de slag! Zie voor meer informatie MoveDigi - Digitale Werkplaats Regio Zwolle
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