Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
De derde Corona-golf is op zijn retour. Mensen zijn en worden gevaccineerd. De
terrassen lopen vol en de winkelstraten zijn weer gezellig druk. Eindelijk lijkt er ruimte te
ontstaan en komt er licht aan het eind van een lange, donkere tunnel. De zon schijnt
zelfs weer uitbundig. En, er zitten ook landelijk nog weer nieuwe verruimingen aan te
komen. Tegelijk is het plezierig dat het kabinet het steunpakket tot na de zomer laat
doorlopen. Dat zijn mooie berichten. Dat gevoel van opluchting kwamen we ook tegen
tijdens een aantal ontmoetingen met middenstanders. Laat onverlet dat we ook een
aantal zorgelijke signalen hebben ontvangen. Dat was aanleiding om samen met de Jan
Nienhuis Vereniging, de Van der Zee Stichting en het Ondernemersfonds Gemeente
Heerde een Noodfonds in te stellen. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste
ontwikkelingen op een rij. We hopen u daarmee opnieuw van dienst te zijn.
Succes in uw ondernemerschap 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.
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
Openingsplan
Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap
verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.
Ieder besluitvormingsmoment wordt opnieuw bezien wat de ruimte is voor versoepeling.
De onzekerheid ten aanzien van te nemen stappen wordt groter naarmate stappen
verder weg gelegen zijn in de tijd. Op een nader te bepalen moment wordt besloten op
welk moment de mondkapjesplicht zal komen te vervallen. De stappen staan in
onderstaand schema. Meer informatie vindt u op Openingsplan | Coronavirus COVID-19
| Rijksoverheid.nl

Versoepelingen
Versoepelingen 5 juni: stap 3
Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open. Er worden nu snel steeds
minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat
gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het
openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste
locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor
sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.
Het gaat om versoepelingen of aanpassingen voor:










Opening van publiek toegankelijke locaties;
Coronatoegangsbewijzen;
Thuisbezoekadvies en maximale groepsgrootte en thuiswerken;
Horeca;
Sporten verruimd;
Kunst- en cultuurbeoefening verruimd, opening culturele locaties;
Recreatie verruimd;
Winkels;
Maximaal aantal mensen bij een huwelijk.

Voor meer informatie kijk op Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open |
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Versoepelingen 30 juni: stap 4
De vierde stap in het openingsplan staat nu op 30 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld
het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder
voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met
doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals festivals, concerten en
kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit geldt ook voor
dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juni besluit het kabinet of
stap 4 gezet wordt. Welke maatregelen dan verder nog worden losgelaten, is te zien in
het overzicht van het openingsplan Overzicht: 'Openingsplan: stap voor stap meer
mogelijk' | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Hulp voor ondernemers
Noodfonds Corona Ondernemers Heerde
Samen met drie Heerder fondsen (Van der Zee Stichting, Jan Nienhuis Vereniging en
Ondernemersfonds gemeente Heerde) biedt de gemeente Heerde steun aan ondernemers
en middenstanders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en geen of beperkt
recht hebben op overheidssteun.
Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 30.000,00 ingelegd. Per onderneming kan
maximaal € 3.244,00 aangevraagd worden. Het gaat om een gift en er zijn geen
verplichtingen om dit bedrag terug te betalen. Naast een financiële bijdrage kunnen
ondernemers ook terecht bij het fonds voor deskundig advies. Het fonds heeft hiervoor
onder meer contacten met Kennispoort Regio Zwolle.
De Jan Nienhuis Vereniging beheert het noodfonds. U kunt voor meer informatie of voor
het opvragen van het aanvraagformulier mailen naar het speciaal opgerichte emailadres: jannienhuisvereniging@gmail.com.

Regelingencheck KVK
De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee
kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten.
Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Tot eind
september 2021 is het coronasteunpakket van kracht. Enkele regelingen lopen langer
door. Via de regelingencheck van de KVK krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk
voor jou van toepassing zijn. KVK Corona regelingencheck

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.

Save the date: Ondernemersevent Heerde 2021
Reserveer donderdag 18 november alvast in uw agenda! Het ondernemersevent Heerde
2021 vindt dan plaats. Het Ondernemersevent Heerde staat in het teken van inspiratie en
ontmoeting van, voor en door ondernemers uit de gemeente Heerde. Als ondernemer in
de gemeente kunt en wilt u dit niet missen! Het programma volgt nog, maar u kunt
verzekerd zijn van een inspirerende avond.

Veel gestelde vragen
Wat zijn de aanvraagperiodes van de belangrijkste regelingen? En op welke
maanden hebben ze precies betrekking?
Het huidige steun- en herstelpakket is verlengd tot 1 oktober 2021. Bekijk het actuele
overzicht met regelingen. Daar vind je ook een tabel met data. Het coronavirus: check
hier je regelingen (kvk.nl)
Hoe werkt het coronapaspoort en hoe helpt dat straks de maatregelen weer op
te heffen?
Het demissionaire kabinet wil dat er voor de zomer een coronapaspoort komt, waarmee
je kunt aantonen dat je niet besmettelijk bent. Alles wat we tot nu toe over het
coronapaspoort weten, kun je hier terugvinden. Alles wat je moet weten over het
coronapaspoort (kvk.nl)
Meer veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid en van de KVK.
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.

De gemeente staat voor u klaar!
De impact van het coronavirus is nog steeds voelbaar en voor sommige ondernemers
heeft het nog steeds een grote impact. Daarbij kan het zo zijn dat juist nu u als
ondernemer wel wat lokale hulp kunt gebruiken. Daarom delen we hier voor jou zoveel
mogelijk informatie. Informatie over waar, wat en hoe!
De actuele informatie wordt zoveel als mogelijk ook 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.
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!

