Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
Deze week is een belangrijke week voor veel ondernemers. Sinds 1 juli mogen er weer meer
branches opstarten en zijn voor andere branches de maatregelen verder versoepeld. Maar de norm
blijft voldoende afstand houden! Zoals de minister ook al aankondigde, starten we een nieuw
hoofdstuk en gaan we van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Die regels blijven nog
nodig, om zo met ons alle ervoor te zorgen dat het coronavirus onder controle blijft. Want het
coronavirus is zeker nog niet verdwenen. Daarom blijft steun en hulp ook nog nodig. Wij zijn blij
met de verlengde hulpregelingen van het Rijk voor ondernemers.
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. Naar verwachting zal dit de laatste
nieuwsbrief zijn die wij voor het zomerreces zullen verspreiden. Mocht er nog actueel nieuws zijn in
de tussenliggende periode dan zal dit sowieso vermeld worden op onze website
https://www.heerde.nl/Ondernemers tabblad Coronavirus: info voor ondernemers en ZZP'ers.
Wij wensen u voor de komende periode zowel zakelijk als privé veel sterkte, ondernemerskracht en
gezondheid toe.

Laatste nieuws
Aangekondigde maatregelen Rijksoverheid per 1 juli
De Rijksoverheid heeft op 24 juni jl. de versoepeling van de maatregelen aangekondigd die gelden
per 1 juli 2020, waarbij de 1,5m de norm blijft. Dit was wederom goed nieuws voor aantal branches
die nog niet opgestart mochten worden. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de coronaaanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met
regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet
verdwenen. Wilt u meer lezen over de nieuwe regels per 1 juli 2020. Deze zijn te bekijken via
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm

Nieuwe noodverordening
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, waartoe ook de gemeente Heerde behoort, heeft op
woensdag 1 juli de nieuwe noodverordening gepubliceerd. Hierin staan alle geldende regels vanaf
deze datum binnen onze regio. Alle inwoners, organisaties en bedrijven moeten zich hieraan houden
om samen het coronavirus onder controle te krijgen. Alle door het kabinet vorige week
aangekondigde wijzigingen in de noodmaatregelen zijn uiteraard in deze nieuwe noodverordening
verwerkt. Deze noodverordening is weer te bekijken en te downloaden op
https://www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen. Daar is ook een overzicht met de meest
gestelde vragen te vinden. De noodverordening is ook in te zien via de website van de gemeente
Heerde.
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Landelijke financiële maatregelen
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen
voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële
regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde
samenleving en economie. Op 20 mei 2020 is het tweede noodpakket voor banen en economie 2.0
bekend gemaakt voor ondernemers in coronacrisis. Dit steunpakket bevat de verlenging van Tijdelijk
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en andere maatregelen uit
het eerste pakket, met in veel gevallen nieuwe voorwaarden. Daarnaast bevat het nieuwe
steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Meer informatie over de financiële
regelingen vindt u via deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financieleregelingen/overzicht-financiele-regelingen
Wij lichten een paar verlengde of nieuwe maatregelen toe.
NOW verlengd, vanaf 6 juli open voor aanvraag!
Het Rijk wil dat zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven. De zogeheten Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) voorziet in een tegemoetkoming in de
loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben
tussen begin juni 2020 en eind september 2020. U kunt hiermee als werkgever personeel
doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling NOW 2.0 staat open vanaf 6 juli tot en met 31
augustus 2020. De informatie over deze regeling en de voorwaarden zijn terug te vinden op
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is geopend!

Met de TVL-regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter
bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, in staat hun vaste lasten te betalen. De TVL
is een vervolg op de TOGS-regeling. De TVL subsidie is voor bedrijven en verenigingen die meer dan
30% van hun omzet verloren hebben door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt bij het betalen
van vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.
Meer informatie en de wijze van aanvragen zijn terug te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tvl
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)
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Gebiedsplan centrum van Heerde tijdens vakantieperiode/zomerseizoen
In de zomermaanden verwachten we enerzijds thuisblijvende inwoners in het centrum van Heerde,
maar ook dagjesmensen en campinggasten. Dit betekent extra drukte in ons centrum. Om dit in
goede banen te leiden is overleg gevoerd met de Ondernemersvereniging Heerde en de
horecaondernemers om te komen tot een goed afgewogen gebiedsplan. Hiermee wordt ook voldaan
aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland om als gemeente een gebiedsplan
klaar te hebben voor de (horeca)concentratiegebieden in de gemeenten. Voor de gemeente Heerde
is dit alleen de Dorpsstraat in Heerde (deel van het compacte centrum).
Geen preventieve afsluiting Dorpsstraat voor verkeer
Na overleg met de OVH en een aantal horecaondernemers in het centrum van Heerde is besloten om
het centrum in de zomermaanden niet preventief af te sluiten voor het verkeer. Wel is besloten dat
tot afsluiting wordt overgegaan vanuit veiligheidsoverweging of als er activiteiten op het dorp zijn
die extra gasten aantrekken (vertier). Op basis hiervan zal de Dorpsstraat (vanaf Welgelegen tot
hoek Bonenburgerlaan) afgesloten worden op alle zaterdagen in augustus van 15.00 tot 21.00 uur
wanneer er een straatartiest zal optreden. Op dat moment zal de omleidingsroute van kracht zijn.
Dit is ook conform de reguliere werkwijze bij evenementen.
De drukte in het centrum wordt vanaf juli (begin vakantieperiode noord Nederland) gemonitord en
piekmomenten worden in kaart gebracht. Op grond hiervan kan in het kader van de veiligheid voor
bezoekers in het centrum alsnog worden besloten, om op bepaalde momenten het betreffende deel
van de Dorpsstraat af te sluiten voor verkeer. Wij zullen dit zoveel als mogelijk afstemmen met de
OVH en horeca in het centrum. Bij acute veiligheidsgronden zal de gemeente dit besluit zonder
afstemming oppakken.
Fietsenstallingen
Bij afsluiting van een deel van de Dorpsstraat is het wenselijk, dat bezoekers de fietsen kunnen
stallen nabij de afsluitlocaties. Op deze manier wordt voorkomen dat er in het drukke
geconcentreerde gebied ook nog fietsen worden gestald op de trottoirs/stoepen. Als locaties kijken
wij naar een fietsenstalling op De Brink; nabij dorpsplein; nabij het Raadhuis. Het stallen van de
fietsen op deze locatie is op eigen risico. Er is geen bewaking bij aanwezig. Het stallen van fietsen in
het afgesloten deel van de Dorpsstraat is in eerste instantie niet verboden (geen verkeersbesluit),
maar als bij drukte wordt geconstateerd dat gestalde fietsen een probleem gaan vormen om afstand
tot elkaar te kunnen houden, dan kan hierover anders worden besloten.
Informatie op borden in de centra
Om de bezoekers aan onze centra goed te attenderen op het houden van 1,5 meter afstand tot
elkaar, worden een aantal borden geplaatst in het centrum van Heerde en ook in Wapenveld. Op
deze manier wordt naast de recent geplaatste tekst op de stoep via gele verkeersborden extra
aandacht hiervoor gevraagd.
Monitoring en bijstellen waar nodig vanaf juli
De zomervakantie voor de scholen begint in Heerde op 17 juli. Dit geeft ons de eerste weken van
juli de ruimte om de drukte in de weekenden te monitoren. Mocht dit aanleiding geven om eerder of
aanvullende maatregelen te treffen, dan zal dit ingaan per die week of het weekend erna.
Aanvullende maatregel zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn het inzetten van een
verkeers/gebiedsregelaar. Criteria die worden meegenomen zijn de weersverwachting en de
verwachte drukte.
Communicatie
Wij proberen het gebiedsplan voor het centrum van Heerde de komende periode zo breed als
mogelijk onder de aandacht te brengen richting ondernemers en bewoners in het gebied, inwoners
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van Heerde en toeristen die ons mooie centrum bezoeken. Wij zullen op de campings posters/flyers
bezorgen zodat ook onze gasten in de gemeente op de hoogte zijn.

Gelderse impactmonitor
Met de Gelderse impactmonitor geeft de provincie Gelderland 2 wekelijks een update van de
gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Ze gaan
niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld brengen, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld
cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Hiervoor maken we gebruik van landelijke rapporten
en onderzoeken, (sociale)media-analyses, beschikbare (provinciale) data en signalen uit het
werkveld. Het zal nog niet compleet zijn, maar wel telkens completer worden. De Gelderse
impactmonitor is te bekijken via https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19

Hulp voor ondernemers
Protocollen voor de 1,5 meter samenleving
Hoe komen we als samenleving stap voor stap verder 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 1,5 meter samenleving. Bedrijven en organisaties maken daarvoor concrete plannen voor op
de werkvloer (protocollen). Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie.
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. Als er voor uw branche
geen protocol bestaat, dan moet u zich in ieder geval houden aan de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie
over protocollen kunt u terugvinden op ondernemers-en bedrijven/anderhalvemetersamenleving

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
Q&A Veiligheidsregio VNOG per 1 juli 2020
Met de versoepeling van de regels per 1 juli zijn er wellicht ook vragen die u hebt als ondernemer.
Vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is een overzicht gemaakt van veel
gestelde vragen (Q&A) op het gebied van Recreatie en Toerisme, Sport, Cultuur, Horeca, Bedrijven,
Zorginstellingen, Vervoer, Overige vragen.
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Wellicht staat het antwoord op uw vraag hier tussen
https://www.vnog.nl/images/Bestuur/Corona/Veelgestelde_vragen_noodverordening_1_juli_versie_
1_juli_2020.pdf

Landelijke hulp voor vragen
Meer veel gestelde vragen vindt u ook op de website van de Rijksoverheid en van de KVK.

De gemeente staat ook voor u klaar!
Heeft u een vraag en komt u er niet uit via één van de hiervoor genoemde websites? 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 Riëtte
Bijsterbosch – van ’t Einde via r.bijsterbosch@heerde.nl of ondernemers@heerde.nl of tel. (0578) 69
94 94.

Praat en doe mee!
Uitkomst ondernemerspeiling Regio Zwolle, in gesprek met de gemeente Heerde
In de afgelopen weken is er wekelijks in de Regio Zwolle een ondernemerspeiling uitgezet met de
ontwikkelingen ten aanzien van het effect van de coronacrisis op ondernemers in onze regio. De
resultaten van deze peilingen zijn wekelijks gepubliceerd op de website
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling/
Week 24 was voorlopig de laatste week van de ondernemerspeiling. Waarschijnlijk volgt er na de
zomer vervolgmetingen, waarbij initiatieven van de Regio Zwolle, Overijssel en Gelderland bijeen
worden gebracht.
Vanuit de gemeente Heerde hebben in totaal 31 ondernemers over de afgelopen weken meegedaan
met de ondernemerspeiling. Als gemeente kunnen wij zien welke onderwerpen/punten er zijn
ingebracht. Wij kunnen echter niet zien welke ondernemers dit zijn geweest. Om als gemeente ook
inhoud te geven aan de uitkomsten van de ondernemerspeiling zouden wij graag in gesprek gaan
met de ondernemers die in de afgelopen periode mee hebben gedaan met de ondernemerspeiling.
Maar ook met ondernemers die niet hebben meegedaan, maar alsnog wel graag met de gemeente
hierover in gesprek willen. Hoe wij deze gesprekken gaan organiseren is nog niet bekend. Dit is o.a.
afhankelijk hoeveel ondernemers met de gemeente hierover in gesprek willen gaan. De gesprekken
zullen plaatsvinden na het zomerreces. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan graag een mailbericht
naar ondernemers@heerde.nl. U mag eventueel uw onderwerpen/punten alvast aangeven in het
mailbericht.

Save the date! Ondernemersevent Heerde 19 november 2020 ‘Samenwerking!’
De organisatie van het ondernemersevent is inmiddels weer druk bezig om het programma rond te
krijgen voor dit jaar. Het belooft net als andere jaren weer een gevarieerd programma te worden
met een interessante gastspreker, maar waarbij ook vooral de lokale ondernemers aan het woord
komen, passend bij het thema. Daar wil je als ondernemer uit Heerde bij zijn. Noteer daarom alvast
19 november Ondernemersevent Heerde in uw agenda (avonduren).
Sponsoren
Wilt u een bijdrage leveren aan het ondernemersevent 2020? Dan kunt u als ondernemer
aanmelden voor het leveren van een sponsorbijdrage. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
ondernemers@heerde.nl. Zet in het onderwerp: ‘Sponsorbijdrage ondernemersevent 2020’.
Met alle sponsoren zullen wij een ‘sponsor kopje koffie’ plannen.

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