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De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven en de economie. Ook voor u als ondernemer zijn het
onzekere tijden. Kan ik de lonen straks nog wel betalen? Of de huur? Van welke regelingen kan ik gebruik maken? Met
deze ondernemers-update houden we u op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële steun en tonen we waar u
informatie kunt vinden.
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Nieuwe lokale noodverordening
De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen
binnen de intelligente lockdown. Onder meer restaurants,
cafés, musea en bioscopen mogen vanaf 1 juni hun deuren
weer openen. De versoepelingen gelden in elk geval tot en
met 15 juni. De gewijzigde maatregelen brengen ook
vragen met zich mee. De veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid brengt een nieuwe noodverordening uit, waarin veel
vragen worden beantwoord. Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan gerust contact op met de accountmanagers

van het team Ondernemen. De noodverordening wordt
maandag 1 juni gepubliceerd op de website van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Vanaf dinsdag 2 juni
neemt de gemeente de vragen over de noodverordening
in behandeling.

Samenvatting resultaten onderzoek
impact coronavirus op ondernemers
De gemeente vindt het belangrijk om goed zicht te hebben
op de gevolgen die de coronacrisis op de economie van

Vervolg

de Hoeksche Waard heeft. Om de gevolgen van de crisis

aan. Ook geeft de gemeente een update. Via deze link kunt u

voor het bedrijfsleven helder in beeld te brengen is een

zich aanmelden voor het webinar. De andere webinars zijn op

online peiling onder de ondernemers uitgezet. Ruim 400

donderdag 18 juni, donderdag 2 juli en donderdag 16 juli.

ondernemers namen deel aan dit onderzoek. De resultaten
geven inzicht in de impact op de bedrijfsvoering, de
maatregelen die ondernemers hebben genomen en in hun

Verruiming terrassen

behoeften en verwachtingen voor de toekomst. Ook hebben
ondernemers aan kunnen geven wat er in de crisisaanpak

Gemeente Hoeksche Waard biedt horecaondernemers de

tot nu toe goed gaat en bij welke punten nog ruimte voor

mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk uit te breiden, mits

verbetering is.

dit vooraf wordt gemeld bij de gemeente. Heeft u de wens
om uw bestaand terras uit te breiden of een nieuw terras

Enkele resultaten op een rij:

te creëren? Meld dit dan bij team Ondernemen via het

•

Ruim twee derde van de ondernemers geeft aan dat de

formulier. Als de melding akkoord is, dan ontvangt u per brief

impact van de coronacrisis groot is;

een bevestiging. Meer informatie en het formulier vindt u op

Voor twee derde van de respondenten bedraagt de

onze website.

•

financiële schade tussen de € 10.000 en € 50.000;
•

10% van de respondenten heeft behoefte aan een
overbruggingsfinanciering, advies om de onderneming in
te richten voor een 1,5 meter samenleving en structureel

Wat zijn de nieuwe landelijke
regelingen per juni (noodpakket 2)?

kapitaal;
•
•
•

•

De ondernemers geven aan dat zij bekend zijn met de

Op 1 juni gaat het tweede landelijke noodsteunpakket in.

landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen;

Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande

Iets minder dan de helft van de respondenten heeft

regelingen en 1 nieuwe regeling. Het noodsteunpakket sluit

landelijke steunmaatregelen aangevraagd;

beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig

9% heeft lokale steunmaatregelen aangevraagd. Hiervan

hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten

heeft meer dan de helft uitstel van betalingen van de

van maximaal € 20.000 voor MKB-bedrijven die aanzienlijk

gemeentelijke belastingen aangevraagd;

omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de

De algemene informatie op de gemeentelijke website

Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete

vindt men duidelijk.

verdwijnt.

Met de resultaten kan de gemeente, in samenwerking met
belangrijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (zoals
OHW, LTO en de Detailhandelsraad), in de aanpak van de
coronacrisis aansluiten op de behoeften die er zijn. Voor nu

Vanaf half juni nieuwe regeling TVL
(opvolger van TOGS)

en in de nabije toekomst.
De € 4.000 regeling (TOGS) wordt opgevolgd door een
De resultaten van het onderzoek zijn openbaar en staan op

nieuwe regeling TVL. De Tegemoetkoming Vaste Lasten

de website van de gemeente.

MKB (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS
en is voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30%

Webinar Samen Sterk

omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de
voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000 tegemoetkoming
per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten)

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente

op te blijven brengen. Bedrijven in sectoren die nu in

Hoeksche Waard nodigen u uit om in gesprek te gaan over

aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL

de gevolgen van de coronacrisis. Dit kan via een webinar dat

gebruikmaken.

wordt gehouden op woensdag 3 juni van 16.00 tot 17.00 uur.
De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kunnen
Tijdens deze eerste van in totaal 4 sessies gaan wethouder

naar verwachting vanaf half juni ingediend worden. Op dat

Paul Boogaard en Frank van den Ouden (voorzitter OHW) het

moment loopt de huidige TOGS-regeling af. De TVL gaat met

gesprek met u en andere Hoeksche Waardse ondernemers

terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus.

Vervolg

Wat kan ik doen als ik me somber
of gespannen voel door het
coronavirus?

Horeca maandag 1 juni vanaf
12.00 uur weer open
Op 2e Pinksterdag, maandag 1 juni, mogen restaurants en

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er

cafés vanaf 12.00 uur eindelijk weer open. Om het risico

samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de

op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te

hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. Een van

houden, is een aantal afspraken gemaakt waaraan iedereen

de hulplijnen is de luisterlijn: 0900-0767 (ook chat of email).

zich moet houden. Denk aan 1,5 meter afstand tussen tafels

Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. 7 dagen per

en bezoekers, vooraf reserveren etc. Deze afspraken zijn

week, 24 uur per dag. Kijk voor meer informatie of tips op de

landelijk bekendgemaakt.

website van de Rijksoverheid.
De Rijksoverheid heeft communicatiemiddelen gemaakt

Wees alert; je kunt maar 1 keer nee
zeggen!

waarop deze afspraken staan. Horecaondernemers kunnen
gebruik maken van deze middelen. Op onze website kunt
u ze downloaden om zelf te printen of via social media
te delen. In de loop van volgende week zijn geprinte

De coronacrisis raakt de economie hard. Criminelen zien hier

exemplaren af te halen bij het VVV in Oud-Beijerland en de

kansen in en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan.

servicepunten van de gemeente.

Bijvoorbeeld door schuren van agrariërs te huren en er
drugslabs van te maken.

Vanuit de gemeente communiceren wij ook actief over
de afspraken die gelden in de horecabranche. We doen

Ook is het juist nu voor criminelen interessant om in de

dat vandaag in de gemeenterubriek in het Kompas en de

horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in

komende dagen ook op onze social mediakanalen.

deze branche heel normaal zijn, maken het mogelijk om geld
wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken
te faciliteren. Criminelen bieden ondernemers in nood een

Branches over de 1,5 metereconomie

‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen
is. Met alle gevolgen van dien. Let daarom goed op. Uit het

1,5 meter afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen

criminele circuit ontsnap je moeilijk!

in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend
op in. Een hovenier werkt maximaal 5 minuten samen met

Betalingsverplichtingen onder
controle

zijn collega binnen 1,5 meter afstand. En een winkelier kiest
voor thuisbezorging via een lokaal samenwerkingsplatform.
De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere

Uw bedrijf is liquide wanneer u op korte termijn aan

tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen

alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de

versoepelt. Premier Mark Rutte heeft brancheorganisaties

ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben invloed

opgeroepen om met voorstellen te komen voor invulling van

op de portemonnee: het inkomen daalt zichtbaar, maar de

de 1,5 metereconomie. Zij werken hiervoor protocollen uit,

rekeningen, rente en belastingen moeten wel nog betaald

om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, en

worden. Toch? Op de website van de Kamer van Koophandel

bieden ondersteuning aan hun leden. Op de website van de

staan tips over hoe u betalingsverplichtigingen onder

Kamer van Koophandel staat meer informatie.

controle houdt. Meer informatie over coronaregelingen en
een financiële planning staat staat op www.kvk.nl/corona.

Lokaal Noodfonds

van de coronacrisis te verminderen en/of de financiële
positie te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan leden vragen

Het college wil ondernemers en verenigingen die in zwaar

de contributie door te blijven betalen of het verlagen

weer zitten de mogelijkheid bieden om aanspraak te maken

van doorlopende vaste lasten of het aanpassen van de

op een lokaal noodfonds. Daar zijn wel voorwaarden aan

bedrijfsvoering. Als de gemeenteraad op 16 juni instemt met

verbonden. Belangrijk is dat er sprake moet zijn van een

het voorstel treedt het noodfonds in werking en kunnen

‘bloeiende’ vereniging of onderneming, die geen problemen

aanvragen in behandeling worden genomen. Houd ook de

had vóór de coronacrisis. Daarnaast kan de ondernemer/

website van de gemeenteraad in de gaten.

vereniging geen of in onvoldoende mate een beroep doen
op de financiële regelingen van de Rijksoverheid, hij kan niet
terecht bij een bank voor een lening, overbruggingslening
of uitstel van aflossingsverplichtingen én hij kan aantonen
dat hij alles in het werk heeft gesteld om de gevolgen
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