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
Persconferentie 6 mei
Vanaf 11 mei kunnen we elkaar stap voor stap weer meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus
onder controle houden. De naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan
ooit. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig
drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal
niveau en daarna op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles
zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden de details
hiervan verder uitgewerkt.
11 mei
Vanaf 11 mei vinden de eerste verruimingen plaats. Het uitvoeren van de meeste contactberoepen
is vanaf 11 mei weer mogelijk. Het gaat om rijinstructeurs, (para)medische beroepen (diëtist,
masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper,
schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat,
enz.). Hiervoor geldt dat zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand wordt georganiseerd. En er
wordt op afspraak gewerkt, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf
bespreken of het bezoek een risico oplevert. Ook bibliotheken mogen hun deuren weer openen voor
publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
Verwachting per 1 juni
Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat
begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot.
Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die
plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. Als het virus onder controle blijft is het de
bedoeling dat vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand
tot elkaar gehouden wordt. Ook bioscopen, restaurants, cafés en culturele instellingen (zoals
concertzalen en theaters) mogen open onder de voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl.

personeel) en 1,5 meter afstand, bezoekers moeten reserveren en in een gesprek vooraf (tussen
ondernemer en klant) word ingeschat of een bezoek risico’s oplevert. Musea en monumenten mogen
open als bezoekers vooraf kaartjes kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand
blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven
weer worden teruggedraaid. Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli ook de
gemeenteschappelijke wc’s en douches op camping en vakantieparken weer open. Ook kan het
maximum aantal bezoekers hopelijk uitgebreid worden naar 100 personen voor bioscopen,
restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten,
zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.
Als het virus onder controle blijft, gaat per 1 september ook de deur van het slot voor de
fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.
Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1
september een besluit genomen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Vragen?
Heeft u als ondernemer vragen over wat u wel en niet mag doen? Neem dan contact met ons op via
tel. (0578)69 94 94 of mail naar gemeente@heerde.nl t.a.v. Riette Bijsterbosch. Geef daarbij aan
wat uw plannen zijn en hoe u ze wilt uitvoeren.

Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector alvast mogelijk
Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de
horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich
alvast melden bij RVO. De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de
Europese Commissie. Met het oog op de snelheid kunnen ondernemers zich vooruitlopend op de
goedkeuring alvast aanmelden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Meer
informatie.

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor
ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De
regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van
de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen
zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire
geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele
tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. De regeling wordt nu uitgewerkt en
moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de
Europese Commissie. Meer informatie.

Hulp voor ondernemers
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.
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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.

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.
Wekelijks worden de resultaten van de
ondernemerspeiling geplaatst.

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
Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen voor de KCC-regeling?
De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie
hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen.
Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw meer bekend is, zal
dat gecommuniceerd worden.
Ik ben kapper, schoonheidsspecialiste (contactberoep) moet mijn personeel nietmedische mondkapjes dragen?
Er is geen verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes voor contactberoepen. U kunt
uw personeel wel verplichten niet-medische mondkapjes te dragen. U dient ervoor te zorgen dat uw
personeel veilig en gezond kan werken. U mag klanten alleen op afspraak laten komen. U dient hen
te vragen of zij verkoudheidsklachten hebben, of dat een huisgenoot verkoudheidsklachten en
koorts heeft. Als dat het geval is, mag de klant niet komen. Op de werkplek dienen de
hygiënemaatregelen (handen wassen, geen handen schudden, niezen of hoesten in de elleboog,
gebruik papieren zakdoek) en het protocol voor uw branche nageleefd te worden.
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Speelt leeftijd een rol bij openstelling of mag iedereen er weer naar toe?
Nee, bij het aanwijzen van een sector die open mag, speelt leeftijd geen rol. Wel moeten bedrijven
en instellingen kwetsbare groepen wijzen op de risico’s bij gebruik van diensten en ze ontmoedigen
gebruik te maken van contactberoepen.
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!
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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