Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
In deze nieuwsbrief geven wij u weer informatie over de laatste ontwikkelingen, financiële
maatregelen, veel gestelde vragen en hulp voor ondernemers. Op onze website voorzien wij u ook
constant van het laatste nieuws en praktische informatie.
Maar 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 l.jansen@heerde.nl.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe.

Laatste nieuws
Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor
ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van
regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de
regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend
het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo
groot te maken.
BMKB
Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt
financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en
Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar,
zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt
laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via
een omzettoets.
TOGS
Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister
geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
Budget SEED Capital-regeling
Het budget van de SEED Capital-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan
investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze
regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch

(zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit
investeringsfondsen.
Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten
behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese
Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven
waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.
Meer informatie over de uitbreiding en versoepeling van regelingen vindt u op de website van de
Rijksoverheid.

Overbruggingskrediet startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar
Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal
overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit
overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in
eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet
aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen
vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.
De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij
bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of
andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. Meer informatie.
Oost NL
De uitvoering in Gelderland wordt uitgevoerd door Oost NL. Het beschikbaar gestelde bedrag wordt
over de verschillende regio’s verdeeld al naar gelang de hoogte van het bruto regionaal product. De
gezamenlijke ROM’s kunnen gaandeweg de uitvoering met een voorstel tot een andere verdeling
komen mocht blijken dat in sommige regio’s meer behoefte is dan in anderen.
Meer informatie over de criteria en het aanvragen van de overbruggingsregeling vindt u op de
website van ROMs.

Nieuwe belastingmaatregelen
Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers,
in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer
financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. De maatregelen
worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. De zes maatregelen die
worden aangekondigd zijn:
• Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
• Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
• Werkkostenregeling
• Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
• Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
• Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Meer informatie over de belastingmaatregelen vindt u hier.

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling
Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers
aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is
verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Meer informatie.
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Gelderse impactmonitor
De Gelderse impactmonitor geeft wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor
Nederland, en waar mogelijk vertaald naar Gelderland. Dit gaat om economische gevolgen, maar
bijvoorbeeld ook over gevolgen voor cultuur, sport duurzaamheid en leefbaarheid. De impactmonitor
wordt wekelijks op gelderland.nl geplaatst.

Hulp voor ondernemers
Poster met maatregelen voor magazijnen en distributiecentra
Evofenedex stelde samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid een poster
beschikbaar met de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in magazijnen
en distributiecentra. Op de poster staan de tien belangrijkste maatregelen die ondernemers en hun
werknemers in acht moeten nemen om veilig en gezond te kunnen blijven werken en verspreiding
van het virus op de werkvloer te voorkomen. De poster is gratis te downloaden. Meer informatie.

Van der Zee Stichting helpt ondernemers
Heeft u problemen met uw bedrijfsvoering door Corona? Van de Zee helpt u graag! Heeft uw bedrijf
bijvoorbeeld financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat
uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, uw 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 een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te
overbruggen. Ben u geïnteresseerd? Neem dan contact op via secretaris@vanderzeestichting.nl.
Meer informatie.

Coronacalculator
Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW
en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator
geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De
calculator berekent onder andere in hoeverre u in aanmerking komt voor de overheidsmaatregelen
en welke effecten die maatregelen hebben op uw financiële positie de komende periode.
Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de
Coronacalculator.

Meldpunt Collegiale Inlening – Regio Zwolle Brigade
De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel
bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. De
Regio Zwolle Brigade kan (kosteloos) helpen met het – tijdelijk – bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van werknemers. Zo kunnen bedrijven samen personeel in- en uitlenen. De Regio Zwolle
Brigade maakt geen matches, maar brengt partijen met elkaar in contact. Na het invullen van een
formulier wordt binnen 24-uren contact met u opgenomen. Meer informatie hierover vindt u op de
website van samenuitdecrisiszwolle.nl.
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Praat mee!
Ondernemerspeiling – impact coronacrisis
Met een korte vragenlijst willen de 22 gemeenten in Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en
EBRZ inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van
dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid
te informeren over de behoefte aan en optimalisering
van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.
Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 tot 10
minuten. U kunt de vragenlijst invullen op de website
van samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling.

LinkedIn-groep Ondernemers Gemeente Heerde
Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de
gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente
samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact
komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed
gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken.

Veel gestelde vragen
Wanneer wordt besloten of mijn bedrijf weer open mag?
Op 21 april is besloten dat bedrijven die hun deuren verplicht moesten sluiten nog in ieder geval tot
en met 19 mei 2020 dicht blijven. Een week daarvoor wordt opnieuw bekeken welke maatregelen
mogelijk versoepeld kunnen worden. Zo’n besluitvormingsmoment vindt elke 3 weken plaats.
Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?
De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van
deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen
kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.
Wie maakt protocollen voor de 1,5 metersamenleving?
Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector.
Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB
Nederland. Ook werknemers moeten daarbij worden betrokken, bijvoorbeeld via vakbond(en). Ook
overheden kunnen opsteller van protocollen zijn in de gevallen waarbij zijzelf belangrijke
stakeholder zijn. Bijvoorbeeld als zij werkgever zijn. Meer informatie.
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. 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.
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De gemeente staat voor u klaar!
Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Ook als u nog geen problemen
heeft, of juist tips of ideeën heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen met
de bedrijfscontactfunctionaris via r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94.

Wekelijks deze nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
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