Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
Dat er iets zou gaan gebeuren met de feestdagen was duidelijk. Dat het een totale lockdown is
geworden, hadden maar weinigen zien aankomen. Een hele harde boodschap voor ondernemers en
winkeliers. December is van ouds een maand waarin velen een deel van hun jaaromzet binnenhalen.
Dat heeft impact op tal van beroepsgroepen, ook in onze gemeente. Daarbij waren sectoren als de
horeca en de evenementenbranche al dicht vanwege eerdere, landelijke maatregelen. Het wordt een
pittige periode waarin veel niet kan en ons geduld op de proef wordt gesteld.
In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste bij ons bekende maatregelen en regelingen op een
rij. Maak er gebruik van.
Normaal is het ook een gezellige periode van feestdagen en jaarwisseling. Dat gaat deze keer ook
anders zijn. Vanuit het college roepen we op om de moed erin te houden en de moed niet te
verliezen. Laten we naar elkaar omzien en met elkaar ook de discipline opbrengen van de 1,5
metersamenleving. Ondanks alles toch ook betekenisvolle feestdagen en een mooie jaarwisseling
gewenst.
Wij wensen u veel sterkte 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 week 44 (eind oktober).
Op onze website voorzien wij u ook constant van het laatste actuele nieuws en praktische
informatie.
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij
ondernemers@heerde.nl.

Laatste nieuws
Aangekondigde maatregelen vanaf 15 december 2020

De premier heeft op 14 december tijdens zijn toespraak aangekondigd dat Nederland in een strenge
lockdown gaat om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. De lockdown is ingegaan op 15
december 2020 en duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari 2020. Deze lockdown raakt veel
mensen en bedrijven. Het kabinet heeft voor bedrijven een steunpakket om ze te helpen.
Wilt u meer lezen over de toespraak en de nieuwe regels voor de lockdown vanaf 15 december
2020? Deze zijn te bekijken via toespraak coronavirus 14 december
Onderstaand lichten wij een aantal regels specifiek toe aangaande het bedrijfsleven.

Corona en winkelen en boodschappen doen
Alleen winkels die essentieel zijn blijven open. Dit zijn winkels gericht op de eerste levensbehoeften.
In het kabinet heeft nader overleg plaatsgevonden over de reikwijdte van de getroffen maatregelen
ten aanzien van diverse hierna nader te noemen categorieën detailhandel. Met betrekking tot de
uitzondering die geldt voor winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierspeciaalzaken
(art. 4.a1, eerste lid, en onderdeel e, i en k van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) geldt
dat alleen winkels die in hoofdzaak (meer dan 70% omzet, pre-lockdown) levensmiddelen (eten en
drinken), drogisterijartikelen (zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen – niet
zijnde cosmetica en parfums - , en schoonmaakmiddelen) en diervoeding verkopen, kunnen open
blijven voor het publiek. Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het om de feitelijke situatie
over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de omzetsituatie voor inwerkingtreding van
de maatregelen op 15 december 2020. Het gaat daarbij om de vestiging of het filiaal, niet de keten
of het concern.
In de buitenlucht zijn alleen vergunningsplichtige (week)markten voor levensmiddelen toegestaan.
In de buitenlucht is daarnaast, als het gaat om detailhandel, uitsluitend de verkoop van bloemen en
kerstbomen toegestaan.
Dat een filiaal in de detailhandel niet voor het publiek mag worden opengesteld betekent dat ook
afhaal niet is toegestaan (bezorgen mag wel). Dat geldt ook voor functies van een filiaal die niet
opengesteld mogen worden voor het publiek. Dit omdat de maatregelen erop gericht zijn de
mobiliteit en contactmomenten te beperkten. Afhalen is uitsluitend toegestaan voor vooraf bestelde
of gereserveerde artikelen in winkels in doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten), bibliotheken en
winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren. Daarnaast blijven alleen
voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.
Alle winkels die op grond van de huidige regels nog geopend mogen zijn, sluiten om uiterlijk 20.00
uur. Voor winkels die overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkopen geldt een
uitzondering (supermarkten). Daarbij geldt dat tussen 20.00 uur en 6.00 uur geen alcohol mag
worden verkocht (bezorging mag ook niet).
Meer informatie over winkels die open mogen blijven en winkels die de deuren gedurende de
lockdown moeten sluiten kunt u bekijken via Corona en winkelen en boodschappen doen. Zijn er nog
specifieke vragen, dan kunt u deze aan de gemeente stellen via het algemene telefoonnummer
0578-699494 of via de mail gemeente@heerde.nl. Wij proberen de lokale ondernemersverenigingen
zo snel als mogelijk op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Actueel nieuws zal ook via
deze verenigingen verspreid worden.

Regels voor corona en contactberoepen

Ook voor de contactberoepen zijn er strenge regels afgekondigd door de premier. Alleen medische
contactberoepen mogen aan het werk. Zoals de tandarts, de fysiotherapeut en de dierenarts.
Uitoefening van niet-medische contactberoepen is niet toegestaan. Zoals de kapper,
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schoonheidsspecialiste, pedicure, acupuncturist, masseur, rij-instructeurs. Meer informatie over
regels voor contactberoepen gedurende de lockdown kunt u bekijken via Contactberoepen
Zijn er nog specifieke vragen, dan kunt u deze aan de gemeente stellen via het algemene
telefoonnummer 0578-699494 of via de mail gemeente@heerde.nl. Wij proberen de lokale
ondernemersverenigingen zo snel als mogelijk op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.
Actueel nieuws zal ook via deze verenigingen verspreid worden.

Coronawet vervangt noodverordeningen

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de
noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende
(crisis) situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen
vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De huidige looptijd van de wet is voor 3
maanden. Indien nodig kan de wet steeds voor 3 maanden worden verlengd. Neemt het aantal
besmetting toe, zoals nu aan de orde is, dan kan de overheid door de coronawet maatregelen
nemen. Zoals ook afgelopen maandag 14 december door de premier. Maar ook bestaande
maatregelen aanpassen of opheffen behoort tot de mogelijkheid. De maatregelen staan in een
ministeriële regeling genoemd. Meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 vindt
u via deze link Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Landelijke financiële maatregelen
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen
voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal
pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig)
ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.
Meer informatie over alle landelijke regelingen vindt u via deze link overzicht financiële regelingen.
De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben
hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn.
 De regelingencheck van de Kamer van Koophandel
 De Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland
Daarnaast kunt u veel gestelde vragen met antwoorden terugvinden over regelingen en het
steunpakket via bijgaande link Veel gestelde ondernemersvragen steunpakket
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Wij lichten bijgaand een paar nieuwe of aangevulde maatregelen uit het huidige steunpakket toe
i.v.m. extra lockdown per 15 december 2020.
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. De verlengde TVL is
opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag worden
gedaan bij het RVO.nl.
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. De opslag is 2,8% van het
omzetverlies. De maximale opslag is € 20.160,00 belastingvrij.
Tijdelijke verruiming TVL Evenementen
Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een extra module. Het
gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar
niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking komen vanwege ene te lage referentieomzet in het 4e
kwartaal van 2019.
Aanvragen voor de verlengde TVL Q4 2020 regeling kan tot en met 29 januari 2021 bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Alle informatie hierover vindt u terug via de link Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
NOW-regeling voor loonkosten (3.1)
De afgekondigde lockdown zorgt voor ingrijpend andere situatie voor ondernemers. Daarom opent
het UWV het loket weer voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.1
vanaf 15 december 2020. Een aanvraag kan ingediend worden tot en met 27 december. Dit is een
tijdelijke verlenging van Blok 1 van de NOW 3.0. Blok 2 van de NOW 3.0 gaat open vanaf 15
februari tot en met 14 maart 2021. Blok 3 loopt vanaf april t/m juni 2021.
Meer informatie over de NOW 3.0 en de tijdelijke verlenging van Blok 1 van 15 december tot en met
27 december (NOW 3.1) vindt u via bijgaande link NOW 3.0 of via de link van het UWV NOW 3.0
UWV
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nog een overzicht van de huidige NOW regeling.
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 31 maart 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
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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.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten
Voor ondernemers die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het
kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De regeling is voor
ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om
zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine
inkomsten mislopen.
De regeling wordt verder uitgewerkt en loopt via gemeenten. Het kabinet reserveert hiervoor 130
miljoen euro in het 1e halfjaar van 2021. In februari is naar verwachting de uitwerking met
gemeenten afgerond. Zodra er meer bekend is over deze regeling zullen wij u nader informeren.

Corona Overbruggings Lening (COL)
Eind oktober sprak het kabinet de intentie uit de Corona Overbruggings Lening (COL) voor startups,
scale-ups en innovatieve mkb’ers te verlengen. De verlening is inmiddels geaccordeerd.
Ondernemers met innovatie plannen die momenteel in zwaar weer zitten vanwege COVID-19
kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal.
Meer informatie kunt u terugvinden via deze link Corona Overbruggings Lening (COL)

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.

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
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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!
De impact van het coronavirus wordt iedere dag groter. Dit gevecht win je niet alleen en juist nu
kan iedere ondernemer wel wat lokale hulp gebruiken. Daarom delen we hier voor jou zoveel
mogelijk informatie. Informatie over waar, wat en hoe!
Maar wellicht is deze hulp voor u niet meer voldoende. Neemt u dan contact op met de
bedrijfscontactfunctionaris via r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94. Samen met u gaan
we kijken waar wij u bij kunnen helpen, ondersteunen of u kunnen verbinden met één van de
partners om samen met u het vraagstuk te bekijken.
Samen zetten we de schouders eronder. Laten we samen deze coronaproblematiek verslaan!
De actuele informatie wordt zoveel als mogelijk bekendgemaakt via onze website op de coronategel
voor ondernemers Website gemeente Heerde - ONdernemers en via LinkedIn van de gemeente.
Daarnaast verspreiden wij de actuele informatie ook via de lokale ondernemers –
bedrijfsverenigingen.
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