Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
Per 1 juni mogen we weer meer in het openbare leven. Maar het beeld blijft dubbel: waar de ene
ondernemer alle zeilen bijzet om het werk rond te krijgen, staat de ander bijna of helemaal stil.
Voor de branches die in de wacht zitten, hopen we op spoedige verruiming van de mogelijkheden
om weer verantwoord klanten te bedienen en omzet te draaien. Houd vol en sterkte waar nodig!
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 ondernemers@heerde.nl.
De wekelijkse frequentie van de nieuwsbrief passen wij vanaf nu aan per 1x per 2 á 3 weken.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe.

Laatste nieuws
Nieuwe noodverordening

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft vrijdag 29 mei 2020 een nieuwe
noodverordening gepubliceerd naar aanleiding van de laatste kabinetsbesluiten over versoepeling
van de corona noodmaatregelen. Deze noodverordening is weer te bekijken en te downloaden op de
website van de VNOG. Daar is ook een overzicht met veelgestelde vragen te vinden. De
noodverordening is ook in te zien via de website van de gemeente Heerde

Voorbereiding plan centrum van Heerde op meer mogelijkheden openbaar leven

Voor het centrum van Heerde wordt hard gewerkt aan een corona-proof gebiedsplan, om op tijd
klaar te zijn voor de opstart van het toeristenseizoen. Hierop vooruitlopend is er afgelopen weken al
hard gewerkt om de versoepeling van noodmaatregelen die maandag 1 juni van kracht zijn gegaan,
omtrent de heropening van de horeca (eet- en drinkgelegenheden). Het is puzzelen met de ruimte in
het centrum om voldoende afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Er zijn terrassen, uitstallingen,
beugels voor fietsstallingen en de bezoekers die in de gebied aanwezig zijn.
De gemeente zal ook in samenspraak met een afgevaardigde van de ondernemersvereniging en de
horeca afdeling Hattem/Heerde bekijken welke maatregelen er verder nog nodig zijn. Mocht u
hiervoor suggesties of ideeën hebben, dan horen wij of uw ondernemersvereniging dit graag.
Bij verzending van deze nieuwsbrief lopen nog diverse acties om ondernemers met horeca
activiteiten waar nodig te informeren

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) vanaf 1 juni
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te
ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten.
Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en
hoeft niet te worden terugbetaald.
Let op, de verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens
met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in
het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het
garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor
bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de
verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van
betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.
Vanaf 4 juni kunt u TOZO-aanvragen indienen via onderstaande site. Let op, uw bestaande uitkering
wordt niet automatisch verlengd. Dus als u na 1 juni nog ondersteuning nodig bent, dan kunt u een
nieuwe aanvraag indienen.
Alle wijzigingen in de TOZO-regeling vindt u op de site van het Regionaal bureau zelfstandigen
(RBZ)
Doe mee met de ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle
Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in
samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22
gemeenten. Dit doen we met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De
resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte
aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers.
Wilt u nog graag wat melden aan de regio Zwolle dan kan dat nog via deze route tot en met week
24. Dit is voorlopig de laatste ondernemerspeiling. Mogelijk dat er na de zomer nog een
vervolgmeting komt.
Bent u of kent u een ondernemer? Geef uw mening via ondernemerspeiling regio zwolle

Hulp voor ondernemers
Protocollen voor de anderhalvemetersamenleving
Hoe komen we als samenleving stap voor stap in beweging? Een gezonde samenleving, waarin
mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk
kunnen bewegen. Daarvoor is het nodig dat we ons allemaal instellen op een lange periode in een
anderhalvemetersamenleving. Bedrijven en organisaties maken daarvoor concrete plannen voor op
de werkvloer (protocollen). Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie.
Om te komen tot een besluit om een door de overheid gesloten sector open te stellen, wordt naast
de stand van zaken van de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen, ook
naar effecten op de belasting voor het OV en de publieke ruimte gekeken. Dit gebeurt natuurlijk in
nauwe samenwerking met de experts.
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. Allereerst kunt u de status van het protocol voor uw branche op de website van uw
brancheorganisatie vinden. De website mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en is een
initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche.
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Als er voor uw branche geen protocol bestaat, dan moet u zich in ieder geval houden aan de richtlijnen van het
RIVM. Het RIVM heeft een algemene handreiking gepubliceerd om u op de werkvloer aan de adviezen
te kunnen houden.

Let op, protocollen zijn geen wettelijke regels maar is een richtlijn!
Meer informatie over protocollen kunt u terugvinden op ondernemers-en
bedrijven/anderhalvemetersamenleving

Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid en van de KVK of via uw eigen
brancheorganisaties.
Concrete 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.

Praat en doe mee!
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.
Wij hopen z.s.m. de LinkedIn-groep Ondernemers Gemeente Heerde actiever te gaan inzetten.

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 ondernemers@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94.

Wekelijks deze nieuwsbrief ontvangen?

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