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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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Versoepeling van maatregelen

De overheid versoepelt per 1 juli de coronamaatregelen. 

Ondernemers krijgen hierdoor meer lucht. Zo is er, onder 

voorwaarden, geen maximum meer op het aantal personen 

bij samenkomsten. Sportschoolhouders en casino’s mogen 

eerder dan gedacht weer open. Daarnaast mogen mensen 

van verschillende huishoudens weer samen in de auto. En de 

regels in het openbaar vervoer worden minder streng. 

De versoepelingen kunnen sneller doorgevoerd worden 

omdat het virus onder controle is. Er kan meer getest worden 

en ook het contactonderzoek is verbeterd. De 1,5 meterregel 

blijft wel cruciaal. Van een intelligente lockdown naar ruimte 

met regels. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene 

regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat 

we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

• We houden 1,5 meter afstand van anderen;

• Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen 

(exclusief personeel); 

Vervolg



• Geen maximumaantal personen onder de volgende 

voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en 

gezondheidscheck vooraf.

• In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met 

doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel 

(locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er 

geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

• We houden 1,5 meter afstand van anderen;

• Maximaal 250 personen (exclusief personeel);

• In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste 

zitplaats;

• Geen maximumaantal personen onder de volgende 

voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een 

gezondheidscheck vooraf. 

• In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties 

met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de 

regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). 

Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

• Evenementen als kermissen en braderieën zijn hierdoor 

vanaf 1 juli weer mogelijk. Vergunningplichtige 

buitenactiviteiten zoals festivals en sportevenementen 

zijn onder deze voorwaarden ook weer toegestaan.

• Lees hier meer  informatie over de versoepelingen. 

1,5 meter bewegwijzering in de 
buitenruimte 

Nu de coronamaatregelen langzaamaan versoepeld 

worden, gaan mensen er vaker op uit. Dat is fijn voor 

iedereen en belangrijk voor onze economie. De andere 

kant is dat het steeds lastiger wordt om 1,5 meter afstand 

te houden in drukke gebieden zoals markten, winkel- en 

recreatiegebieden. Dat signaal kregen wij ook van 

ondernemersverenigingen, winkeliers en winkelend publiek. 

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid voor de 

1,5 meter maatregel. Inwoners, ondernemers en ook de 

gemeente als het gaat om de buitenruimte. Als gemeente 

nemen wij onze verantwoordelijkheid om inwoners en 

bezoekers te wijzen op de maatregelen door bijvoorbeeld 

borden te plaatsen en hen te helpen zich aan de 1,5 meter 

te houden door o.a. met bestickering looproutes aan te 

geven. Bezoekers wordt gevraagd hun fietsen achter te 

laten in speciaal daarvoor bestemde (extra) fietsenrekken. 

Fietsen nemen ruimte in beslag en vooral op marktdagen is 

dat bij de kramen een probleem. In het weekend van 27 en 

28 juni is op een paar plekken de belijning los geraakt. Op 

plekken waar de belijning los lag, hebben medewerkers van 

de gemeente zondag de bestickering waar nodig verwijderd. 

Op maandagochtend 29 juni hebben we samen met het 

bedrijf dat de belijning heeft verzorgd, een ronde gemaakt 

om te bekijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke 

vervolgstappen we nemen. De oorzaak van het loslaten lijkt 

hoofdzakelijk baldadigheid. Het materiaal is speciaal voor 

gebruik in de buitenruimte en weersbestendig. Er is beperkte 

schade door regen in combinatie met lokale beschadigingen. 

Als de tape eenmaal los is plakt deze niet meer door vuil 

en vocht. Alle lange lijnen worden ingesneden in stukken 

van 5 meter waardoor er geen lengte van 30 meter in een 

keer losgehaald kan worden. Op plaatsen waar sterk wordt 

ingedraaid door auto’s worden stukken weggehaald. Ook 

bekijken we waar de belijning eventueel iets aangepast moet 

worden als er onduidelijkheden zijn. Vooralsnog worden er 

geen nieuwe lijnen aangebracht.
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https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/


Richtlijnen organiseren evenement

Tijdens de persconferentie van 24 juni werd bekendgemaakt 

dat het in principe vanaf 1 juli weer mogelijk is om 

evenementen te organiseren. En dat is mooi nieuws zo 

vlak voor de zomer! Het belangrijkste uitgangspunt voor 

een evenement is dat de 1,5 meter afstand ook hier blijft 

gelden. Maar nog niet alle regels rondom het organiseren 

van evenementen zijn bekend. De noodverordening van 

de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moet hierin meer 

duidelijkheid bieden. Vanaf woensdag 1 juli hopen wij dat 

alle informatie en voorwaarden beschikbaar zijn zodat wij uw 

vragen kunnen beantwoorden. Met elkaar kunnen we dan 

binnen de richtlijnen zoeken naar oplossingen om mooie en 

veilige evenementen mogelijk te maken.

Noodsteun voor ondernemers

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 16 juni 

ingestemd met het actieplan om de economische gevolgen 

van de coronacrisis te beperken. Een van de maatregelen is 

dat er geld is gereserveerd voor noodsteun aan ondernemers, 

verenigingen en stichtingen die voor de coronacrisis geen 

financiële problemen hadden maar nu failliet dreigen te gaan. 

De noodsteun is bedoeld voor verenigingen, stichtingen 

en ondernemers (ook zzp-ers) die niet of onvoldoende een 

beroep kunnen doen op de regelingen die de Rijksoverheid 

aanbied. Ook moeten zij al tevergeefs een beroep hebben 

gedaan op hun bank. Op de website van de gemeente leest 

u meer over het actieplan en over de voorwaarden waar u 

aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor 

de noodsteun. Wilt u meer weten en uw persoonlijke 

situatie bespreken? Stuur een mail naar 

ondernemen@gemeentehw.nl. Geef uw naam, mailadres 

en telefoonnummer door en van welk bedrijf, vereniging of 

stichting u bent. Dan neemt de gemeente contact met u op 

om te bespreken of noodsteun een optie is en welke stappen 

u dan moet zetten. 

Tofa-regeling voor flexwerkers

Er is een nieuwe regeling voor werknemers met een flexibel 

contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten 

hebben en geen uitkering kunnen krijgen: de Tijdelijke 

Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten 

(TOFA). De regeling bestaat uit een eenmalige 

tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 

2020. Op de website van het UWV leest u meer over deze 

regeling, de voorwaarden om in aanmerking te komen en 

kunt u eventueel uw aanvraag indienen. U kunt de aanvraag 

indienen van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

Vouchers voor ondernemers

Bent u als ondernemer financieel getroffen door de 

coronacrisis en heeft u te maken met  financiële problemen 

zodat u de huur of de rekeningen niet meer kunt betalen? 

De gemeente bekijkt samen met partijen zoals de 

Detailhandelsraad hoe zij ondernemers die getroffen zijn 

door de coronacrisis een steuntje in de rug kunnen geven. Zo 

zijn er vouchers beschikbaar voor huurbemiddeling, financieel 

advies en voor business coaching. 

Ondersteuning bij problemen met een verhuurder

Heeft u problemen met het betalen van de huur door 

de coronacrisis en heeft u geprobeerd om met uw 

vastgoedeigenaar in gesprek te gaan maar heeft dit niet 

geleid tot afspraken? De regionale detailhandelsraad biedt 

in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard een 

voucher aan voor huurbemiddeling. Een externe consultant 

gaat na toetsing van het verzoek, in onderhandeling treden 

met vastgoedeigenaren om waar mogelijk en haalbaar 

een huurprijsverlaging of een vorm van compensatie af te 

spreken. Ondernemers in de retail- en horeca ontvangen 

binnenkort een brief met informatie. Wilt u meer informatie, 

stuur een mail naar info@retailhoekschewaard.nl. 

Financieel advies

Bent u als ondernemer financieel getroffen door de 

coronacrisis en is de noodsteun van de Rijksoverheid, en 

andere voorliggende voorzieningen (zoals de bestaande 

regelingen vanuit de gemeente) onvoldoende om een 

dreigend faillissement te keren? Gemeente Hoeksche 

Waard stelt vouchers beschikbaar voor financieel advies. De 

financieel/fiscaal adviseur maakt op basis van de ingediende 

stukken een analyse van de situatie. Wat is de oorzaak van 

het dreigende faillissement, wat is er gedaan om de schade 

te beperken, is er sprake van liquide nood en is er potentie 

voor verbetering? Na twee gesprekken met de ondernemer 

geeft de adviseur een richtinggevend financieel en/of 

fiscaal juridisch advies over de te ondernemen stappen. De 

ondernemer kan daarna zelf acties ondernemen om tot 

uitvoering van het advies te komen of derden hiervoor in te 

schakelen. Meer weten? Stuur een mail naar 

ondernemen@gemeentehw.nl of neem contact op met 1 van 

de accountmanagers van de gemeente.

https://www.gemeentehw.nl/actueel/raad-stemt-in-met-extra-noodsteun-voor-hoeksche-waardse-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen/17256/ 
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen/33339
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EZK maakt coaching voor mkb in 
coronaproblemen gratis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching 

krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld 

wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. 

Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij 

Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier 

een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 

0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit 

jaar met 240.000 euro. Meer weten? Kijk op de website van 

Rijksoverheid. 

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente ook zelf een 

voucher geven voor een bedrijfscoach uit de

Hoeksche Waard. Wilt u hierover meer weten? Stuur een mail 

naar ondernemen@gemeentehw.nl of neem contact op met 

1 van de accountmanagers van de gemeente.

Tozo2

Ondernemers kunnen sinds 1 maart de Tozo (Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. 

Op 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo 

(Tozo 2) aan. U kunt nu ook inkomensondersteuning 

aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. 

Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening 

voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Tozo 1 gold tot 1 juni. 

U kunt geen Tozo 1 meer aanvragen. Voor Tozo 2 gelden 

versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek 

gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast 

hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening en/

of een eigen huis, geen invloed op de tegemoetkoming. Wel 

telt het inkomen van uw eventuele partner mee voor het 

bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het 

huishoudinkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm 

komt, kunt u geen aanspraak op Tozo 2 maken. Als u een 

lening voor bedrijfskapitaal aan wilt vragen, moet u verklaren 

dat er bij uw  onderneming geen sprake is van uitstel van 

betaling of een staat van faillissement. 

Ondernemers uit de Hoeksche Waard kunnen Tozo-2 

aanvragen via de gemeente Rotterdam. Meer informatie 

leest u op www.rotterdam.nl.

Horeca denktank

Op 12 juni jl. kwam de corona denktank Hoeksche Waard 

digitaal samen om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Medewerkers van de gemeente, van Koninklijke Horeca 

Nederland en 8 ondernemers spraken over de impact 

van de coronamaatregelen en hoe zij ermee omgaan. De 

ondernemers gaven aan blij te zijn dat zij hun vak weer 

kunnen uitoefenen maar staan door de maatregelen wel 

voor uitdagingen die niet makkelijk zijn, zoals gasten die zich 

niet aan de regels houden en minder omzet en meer kosten 

dan verwacht. Ondernemers met een terras hebben ook een 

andere uitdaging op dagen dat er een flinke zomerse bui valt. 

De zorg wordt uitgesproken dat het imago van de branche 

schade oploopt. Gasten geven aan liever buiten te zitten 

dan binnen, want buiten ervaart de gast op dit moment 

als veiliger. Afgesproken is in een volgende bijeenkomst 

samen verder te bespreken wat mogelijk is om met deze 

uitdagingen om te gaan. Deze bijeenkomst is op 6 juli om 

11.00 uur in Eeterij-Tapperij De Platte Reedijk, Reedijk 21 

in Heinenoord. Heeft u vragen over de corona denktank 

met betrekking tot horeca of wilt u zich aanmelden voor de 

volgende bijeenkomst? Neem contact op met Renate Beijen, 

regiomanager Koninklijke Horeca Nederland, 06-57078774 

of r.beijen@khn.nl. Aanmelden voor de bijeenkomst van 6 juli 

kan tot en met 3 juli a.s.

 

Tegemoetkoming vaste lasten MKB 
(TVL)

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse 

kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, 

kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming 

Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen 

afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte 

van de vaste kosten en de mate van omzetderving een 

tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum 

van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. 

De tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede 

noodpakket van het kabinet, kan aangevraagd worden via 

de website rvo.nl/tvl. Kijk hier voor meer  informatie en de 

voorwaarden.
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Cybersecurity in coronatijd
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Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard nodigen u uit om in 
gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis.
 
Tijdens deze derde sessie zullen burgemeester Bram van Hemmen en Christian Boertje 
(directeur Cybersecurity, Nemesys) het gesprek aan gaan met ondernemers.
Ook wordt er een update gegeven vanuit de gemeente.
 
In deze coronatijd werken u en uw medewerkers ongetwijfeld meerdere malen per week met 
programma’s als Zoom of Microsoft Team. Prachtige platforms om met uw klanten en relaties 
in contact te blijven. Maar hoe veilig is dit allemaal? En welke gevaren liggen er op de loer. En 
wat weet u verder van cybercriminaliteit? Gaat dit uw deur voorbij, loopt u een reëel risico en 
wat is dan de impact? Aan de hand van voorbeelden en mogelijkheden bieden wij u weer een 
inspirerend uurtje vol tips en inspiratie.

PROGRAMMA
16.00 - 16.05 uur:  Welkomstwoord Filip den Eerzamen.
16.10 - 16.15 uur: Update vanuit gemeente Bram van Hemmen.
16.15 - 16.50 uur: Interactieve sessie, behandeling vragen.
16.50 - 17.00 uur:  Conclusie en slotwoord Bram van Hemmen.

Wanneer: Maandag 6 juli 2020.
Tijd: 16.00 - 17.00 uur.
Waar: Achter uw laptop. 
Voor wie:  Ondernemend Hoeksche Waard.

Aanmelden verplicht via deze link. Deze sessie is beperkt 
toegankelijk (maximaal 35 personen). Meld je snel aan 
want vol = vol.

Chris
tian Boertje

Bram van Hemmen

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Webinar over cybersecurity


