Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
Voor iedereen komt de coronacrisis hard aan, ook voor u als ondernemer. Dat de noodmaatregelen
tot en met 28 april verlengd zijn, zal dan ook weer als een klap aankomen. Maar het is nodig om het
virus te bestrijden. Want het hele land, en zeker ook onze gemeente, is zwaar getroffen door het
coronavirus. Alleen met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat er een einde komt aan de
coronacrisis. Bij de gemeente werken we hier heel hard aan. En we zien ook dat u hard werkt om de
maatregelen na te leven en tegelijkertijd zelf overeind te blijven. Daar zijn wij heel trots op! Want
alleen samen komen we door deze crisis heen.
Wij willen u, waar mogelijk, zoveel mogelijk ondersteunen. In deze nieuwsbrief delen we daarom
weer actuele informatie en praktische links met u. En als u vragen heeft, dan kunt u altijd contact
opnemen met de gemeente.
Ik wens u veel kracht en gezondheid toe in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
Jan Berkhoff,
Locoburgemeester

Laatste nieuws
Maatregelen verlengd tot 28 april
Op 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd
tot en met 28 april. Dit betekent dat onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang
dicht blijven tot en met 28 april. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De
verlening is noodzakelijk om het coronavirus te kunnen controleren. In de week voor 28 april
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Dit betekent dat ook u als ondernemer alle coronamaatregelen tot en met 28 april moet blijven
handhaven.
Vraag en aanbod van personeel tijdens de crisis van COVID-19

In de Regio Zwolle wordt gekeken hoe wij vraag en aanbod door de ontstane mismatch op de
arbeidsmarkt bij elkaar kunnen brengen. Veel bedrijven hebben overcapaciteit, anderen juist nu
onderbezetting. Dit vraagt om schakelen en makelen tussen bedrijven op het gebied van personele
uitwisseling.
Hebt u als ondernemer een vraag aangaande dit onderwerp? Dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor
contact opnemen met Riëtte Bijsterbosch, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Heerde,
telefonisch te bereiken via 0578-699494 of via de mail r.bijsterbosch@heerde.nl.

Oproep aankoop medische producten
Vanuit de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) is er een oproep geplaatst voor het leveren van
medische producten door bedrijven in de Regio Zwolle. Heeft u medische producten die direct
gekocht kunnen worden, dan kunt u zich melden bij productie@lchulpmiddelen.nl. Heeft u producten
die niet direct aangekocht kunnen worden, maar u deze wel kunt vervaardigen of onderdelen
hiervoor, dan kunt u zich melden bij middelencorona@nfu.nl.

Financiële regelingen
Uitbreiding TOGS-regeling
Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart
2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID
19 (TOGS). De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door
kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
Via de TOGS-regeling kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- netto
krijgen, waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Voor
doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook
onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Op rvo.nl staat welke
ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling.
NOW-regeling
Om banen en inkomens van mensen tijden de coronacrisis te beschermen, heeft het kabinet een
economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de
loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn 31 maart bekend
gemaakt.
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste
testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De
aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte
omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in
drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na
de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever
vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.
Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan
bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden
geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.
Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst
De uitstelaanvraag voor belastingbetaling wordt verder versoepeld. Aanvragen wordt voor alle
ondernemers eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers
makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor
bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan de bouw of uitzendbranche vaak
gebruik maakt.
Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid het UWV.
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Hulp voor ondernemers
Ondernemersklankbord helpt ondernemers gratis tijdens coronacrisis
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) heeft besloten om ondernemers gratis te ondersteunen met
advies en een luisterend oor. Circa 300 adviseurs staan ondernemers bij in het zoeken naar
oplossingen. Ze zijn op de hoogte van alle overheidsmaatregelen, ze beoordelen welke regeling(en)
het beste gebuikt kunnen worden en op welke manier dat kan gebeuren. OKB wordt financieel
gesteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten en provincies,
MKB-Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW en is partner van de KVK.
Het ondersteunen van ondernemers gebeurt telefonisch en online. U kunt u aanmelden via
www.ondernemersklankbord.nl of door contact op te nemen met het hoofdkantoor via 070- 349 06
00.
Coronaloket voor de startende ondernemer
Bent u startende ondernemer en loopt u ergens tegenaan in verband met de coronacrisis? Of heeft u
een vraag over uw situatie? Starterscollectief Veluwe biedt een Coronaloket voor de startende
ondernemer. Op de website van Starterscollectief Veluwe vindt u meer informatie en kunt u een
formulier invullen.
LTO Nederland
Zit u in de agrarische sector en heeft u vragen in verband met het coronavirus? Neem dan contact
op met Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland. Meer informatie vindt u ook op de website
van LTO Nederland.

Valt u tussen ‘wal en schip’? Neem contact op met de gemeente!
De landelijke overheid heeft een hoop maatregelen genomen om ondernemers tijdens de
coronacrisis te ondersteunen. Maar misschien valt u net tussen ‘wal en schip’ als het gaat om deze
maatregelen. Meld u dan bij de gemeente. Wij kijken dan samen met u naar wat er al gedaan is en
of wij nog maatwerk kunnen leveren.
U kunt contact opnemen Riëtte Bijsterbosch, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Heerde,
telefonisch te bereiken via 0578-699494 of via de mail r.bijsterbosch@heerde.nl.
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Veel gestelde vragen
Wanneer kom ik in aanmerking voor TOGS, de tegemoetkoming van € 4000,-?
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is voor ondernemers die door de
maatregelen van het kabinet directe gevolgen ondervinden. Een gedetailleerd overzicht van sectoren
is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.
Voor welke regelingen kom ik in aanmerking?
Met de regelingencheck van de Kamer van Koophandel checkt u zelf heel gemakkelijk voor welke
regelingen u in aanmerking komt. U vindt de regelingencheck op de website van de Kamer van
Koophandel.
Hoe kan ik Tegemoetkoming overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
aanvragen?
U kunt Tozo aanvragen op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.
Tot wanneer kan ik aanspraak maken op de Tozo-regeling?
Vooralsnog blijft de regeling tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook wanneer u bijvoorbeeld in mei in
financiële problemen komt, kunt u aanspraak maken op de regeling.
Meer vragen over Tozo of andere regelingen? Neem contact op met KVK Coronaloket
MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen het KVK Coronaloket geopend
voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch, via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar
op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen.
Het loket is ook via deze website te bereiken. Hier vindt u meer informatie over het loket en alle
informatie over de economische maatregelen.
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