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Beste ondernemer,
Het kan zijn dat u in deze coronacrisis een overkill aan informatie ervaart. Maar als het gaat over het
voortbestaan van je onderneming is alles welkom. Daarom slaan we de handen ineen om via het platform
Ondernemen055 informatie en actuele links te verzamelen die kunnen helpen. Dat doen we vanaf nu in
deze nieuwsbrief zolang als nodig is. En ik doe er een oproep bij. Iedereen heeft veel aan het hoofd en
zit niet altijd op social media. Wilt u daarom uw collega-ondernemers en vrienden deze link sturen?
Dan bereiken we zoveel mogelijk mensen die baat kunnen hebben bij de informatie. Ik wens u veel kracht,
creativiteit en uithoudingsvermogen toe in deze moeilijke tijd.
Jeroen Joon
Wethouder Economische Zaken gemeente Apeldoorn

Landelijke hulp
Coronaloket 0800 – 2117
MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen:
tel 0800 2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen
bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Het loket is online te bereiken. Hier vindt u tevens alle informatie over de economische steunmaatregelen die het kabinet op
17 maart heeft gepresenteerd zoals:
•
Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid [ministerie van SZW]
•
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers [ministerie van SZW en gemeenten]
•
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes [Belastingdienst]
•
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering [ministerie van EZK]
•
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits [ministerie van EZK]
•
Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven [ministerie van LNV]
•
Overleggen over toeristenbelasting [Rijk en gemeenten] en cultuursector
•
Compensatieregeling getroffen sectoren [ministerie van EZK]
•
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Lokale hulp
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
(ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om
zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen
zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt
uitgevoerd door gemeenten. Voor de gemeente Apeldoorn
voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling
uit. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden,
via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan
tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de
vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd
rentepercentage.

Verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag
gemeentebelasting tijdig te betalen?
Neem contact op met Tribuut, bel 055 580 2222 of stuur een
e-mail naar info@tribuut.nl.
Tribuut, het belastingcentrum voor o.a. de gemeente Apeldoorn,
volgt het beleid van de rijksoverheid. Dat houdt in dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de
komende 3 maanden. In navolging van de belastingdienst zal
Tribuut ook de rente verlagen van 4% naar 0,01 % met ingang
van 23 maart 2020.
Het is belangrijk dat u zelf in contact treedt met Tribuut als u
(acute) betalingsproblemen heeft of verwacht. Wilt u informatie
of advies, bel dan met Tribuut op 055 580 2222 (maandag t/m
donderdag van 08:30 - 17:00 uur vrijdag van 08:30 - 12:30
uur) of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op rijksoverheid.nl.
Het GROS werkt hard aan de invoering van deze maatregel,
maar op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de regeling er
precies uit gaat zien. Geeft u de minister en de gemeente even
de tijd om hier vorm aan te geven. U kunt zich echter al wel
melden wanneer u als ondernemer in de financiële problemen
bent geraakt door het Coronavirus of in de problemen dreigt te
raken. Wilt u gebruik maken van de extra ondersteuning voor
zelfstandige ondernemers? Meldt u zich dan bij het GROS via
het contactformulier op de site. Het GROS neemt dan, zodra
de inhoud van de regeling bekend is, contact met u op over de
regeling en het indienen van een aanvraag.

Hoe vraagt u uitstel aan?
Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen,
stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl.
Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en)
u het uitstel vraagt. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en
eventuele andere contactgegevens te vermelden. Tribuut kan
dan zo nodig rechtstreeks contact met u opnemen. Wilt u in het
onderwerp ‘corona-uitstel’ zetten? Dan wordt uw verzoek met
voorrang opgepakt.
Procedure
Zodra uw verzoek om uitstel binnen is, zet Tribuut de
invordering stil voor 3 maanden. Na die tijd, gaan Tribuut,
samen met u, kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw
bedrijf noodzakelijk is. De behandeling van verzoeken om
uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden
kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Bedrijvencontactpunt en relatiemanagers
Het bedrijvencontactpunt is altijd bereikbaar voor uw ondernemersvragen bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij u vaste relatiemanager bedrijven.
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Kamerbrieven
Kamerbrief over noodpakket banen en economie 17 maart 2020
Kamerbrief over verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis 16 maart 2020

Oproep!
Mondkapjes gevraagd
Er ontstaat een nijpend tekort aan mondkapjes bij een aantal
zorgverleners. Heeft u net zoals BAM Bouw & Techniek regio
Oost een voorraad mondkapjes die u kunt doneren zodat
onze kanjers in de zorg beschermd de benodigde zorg kunnen
leveren? We horen het graag, alle beetjes helpen!

Neem contact op met bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl.
Wij zorgen ervoor dat de mondkapjes worden opgehaald en op
de juiste plekken terecht komen

Corona op de werkvloer
Handreiking omgaan met corona op de werkvloer
Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven
in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende
orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben inmiddels
werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel.
MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren
over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB Nederland zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers
ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor
werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.
Deze worden aan de hand van de actualiteit ververst.
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