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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.
In deze ondernemers-update
•

Aanscherping COVID maatregelen

•

Mogelijkheden voor een winterterras

•

Steunpakket vanuit de Rijksoverheid vanaf 1 oktober

•

Noodsteun gemeente

•

Koop lokaal: Maak ’t samen waar(d)

•

Business coaching

•

Oproep voor ideeën Hoeksch relatiegeschenk

•

Ondersteuning bij problemen met een verhuurder

•

Denktank corona

•

Advies bij financiële problemen

•

Snel aan de slag met financiële signalen

Aanscherping COVID maatregelen
Het aantal coronabesmettingen loopt heel snel op. Nadat de

Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00

situatie voor de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid zondag

uur voor tenminste drie weken:

27 september werd opgeschaald naar zorgelijk, werd de dag
erna in een landelijke persconferentie bekend gemaakt dat
de maatregelen landelijk worden aangescherpt om het aantal
contactmomenten terug te dringen en zo verspreiding van
het virus tegen te gaan.

Vervolg

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Op 30 september is besloten voor heel Nederland een
eenduidig en dringend advies te geven voor het dragen van

Mogelijkheden voor een
winterterras

(niet medische) mondkapjes in alle publieke binnenruimtes
zoals winkels, parkeergarages, benzinestations, musea

De horeca in Hoeksche Waard kan deze winter onder

e.d. Voor restaurants, cafés, theater en concertzalen

bepaalde voorwaarden een winterterras exploiteren. Het

geldt dat je een mondkapje draagt behalve als je op een

college van B&W heeft besloten zowel het terrassenseizoen

zitplaats zit. Ook bij contactberoepen zoals een kapper of

als terrasuitbreidingen te verlengen tot 1 april 2021.

schoonheidsspecialiste is het dringend advies voor zowel

Ondernemers kunnen hun plannen voor een winterterras en

dienstverlener als klant om een mondkapje te dragen.

hun verzoek tot het verlengen van de periode van het tijdelijk
uitgebreide terras indienen bij de gemeente via
www.gemeentehw.nl/winterterras. Hier staat ook informatie
over de voorwaarden.
Eerder dit jaar besloot het college al om terrasuitbreidingen
in het terrassenseizoen mogelijk te maken. Wethouder
Harry van Waveren: “Dankzij de goede samenwerking met
de horecaondernemers is dit als heel positief ervaren. Er
waren nauwelijks klachten en de terrassen zaten vol. Door
de mogelijkheid de terrasuitbreiding te verlengen en een
winterterras mogelijk te maken, creëren we ook in de
herfst en winter letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor

Een overzicht van alle maatregelen, aanvullingen en

horecaondernemers om ze in deze moeilijke omstandigheden

uitzonderingen staat op www.rijksoverheid.nl.

te ondersteunen. Ook faciliteren we op deze manier een
ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers van de

Wethouder Paul Boogaard (economie): “Deze nieuwe

Hoeksche Waard. Er is meer ruimte om de anderhalve-meter-

maatregelen hebben enorme impact op ons allemaal en ook

eis goed toe te passen en de gasten kunnen op deze manier

op onze lokale economie. Vooral de horecaondernemers

met slechter en koud weer toch genieten van een hapje en

worden weer hard getroffen. Met de veiligheidsregio Zuid-

drankje op het terras”.

Holland-Zuid is afgesproken dat in onze regio voornamelijk
ingezet wordt op het extra aandacht geven aan voorlichting

Het initiatief om winterterrassen mogelijk te maken is

op de plekken waar veel mensen samenkomen. Er worden

voortgekomen uit de denktank Horeca, een samenwerking

o.a. posters verspreid om weer meer aandacht te vestigen

tussen de gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en

op de 1,5 meter maatregel. We gaan nog meer in gesprek

horecaondernemers uit de Hoeksche Waard. De ingediende

met ondernemers over hoe zij de regels in de horeca,

verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een team

supermarkten of winkels goed toe kunnen passen en hoe wij

deskundigen. Mits voorzien van de gevraagde bijlagen volgt

daarbij kunnen helpen.”

binnen een week een besluit. Het kan zijn dat maatwerk
nodig is en dat de beoordeling langer dan een week duurt.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

In het geval van maatwerk beslist een gemandateerd

Wouter Kolff benadrukt hoe belangrijk het is om je aan

wethouder namens het college met betrekking tot

de maatregelen te houden: “Alleen wij als samenleving

de tijdelijke uitbreiding van terrassen en de tijdelijke

kunnen ervoor zorgen dat dit niet verder escaleert. Als we

terrasoverkappingen.

de maatregelen goed opvolgen, dan voorkomen we dat
het virus zich verder kan verspreiden. We moeten terug
naar de scherpte van maart/april, waarbij ondernemers,
supermarkten, bouwmarkten, andere detailhandel en
inwoners zich goed hielden aan alle hygiëne-maatregelen,
de afstandsmaatregelen en maatregelen van looproutes. Als
we nu geen actie ondernemen, glijden we door naar een veel
ernstiger situatie. Houd je daarom aan de maatregelen.’’
Meer informatie en veelgestelde vragen over de maatregelen
lees je op https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/nieuws.
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Steunpakket Rijksoverheid vanaf
donderdag 1 oktober

voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1
oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden & aanpassingen:
BMKB, GO-C en KKC.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt
aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij.

Belastingmaatregelen

Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel

voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee

aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari

eerdere noodpakketten. Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober

2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel

2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden

komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de

daarvan zijn aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de

tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De

langere termijn. De belangrijkste veranderingen op een rij:

tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt
verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie

Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk
afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte

Naast deze maatregelen zijn er nieuwe maatregelen gericht

hebben om zich aan te passen. De NOW-3 regeling is vanaf

op het stimuleren van investeringen en komt er vanuit het

half november met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober

Rijk geld beschikbaar voor om- en bijscholing. Bij vragen

aan te vragen via het UVW. Alle voorwaarden & aanpassingen

over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven

NOW.

en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket.
Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.

Deze regeling - voor Hoeksche Waard uitgevoerd door de

Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op

gemeente Rotterdam - wordt ook negen maanden verlengd,

hoewerktnederland.nl.

tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare
geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021
extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals

Noodsteun gemeente

bij- of omscholing en heroriëntatie. Alle voorwaarden &
aanpassingen Tozo.

In juni werd het actieplan Economische gevolgen coronacrisis
door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit plan omvat o.a.

Let op! Heeft u onlangs een afwijzing ontvangen voor

een koop lokaal actie en een noodsteunregeling voor

Tozo-1? Kijk hier wat u kunt doen.

ondernemers. Deze noodsteunregeling is bedoeld voor
ondernemers/zzp-ers/instellingen die niet of onvoldoende

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

in aanmerking komen voor de landelijke regelingen en

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet

niet terecht kunnen bij hun bank. Er zijn nog weinig

en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt

aanvragen voor de gemeentelijke noodsteun binnen

verhoogd naar 90.000 euro. De regeling - uitgevoerd door

gekomen. Wethouder Paul Boogaard: “Tot nu toe kunnen de

RVO - wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met

ondernemers die het zwaar hebben zich vaak nog staande

30 juni 202. In deze periode wordt de regeling geleidelijk

houden met de regelingen vanuit de Rijksoverheid. Het is

afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om

afwachten wat er gebeurt als de regelingen vanuit het Rijk

zich aan te passen. Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

worden afgebouwd. Ondernemers kunnen via de gemeente

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

ook steun krijgen op het gebied van huurbemiddeling,

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening

financieel advies en bedrijfscoaching. De gemeente is

en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor

misschien niet de eerste plek waar een ondernemer aan

voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na

denkt als hij hulp nodig heeft. Maar wij willen ondernemers

1 oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden &

die het moeilijk hebben graag helpen waar het kan”. Meer

aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

informatie over de noodsteunregeling is te vinden op
www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening

Verderop in deze Update meer over de vouchers voor

en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor

huurbemiddeling, financieel advies en bedrijfscoaching.
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Koop lokaal: Maak ’t samen waar(d)
Onder het motto ‘Maak ’t samen waar(d)’ wil gemeente
Hoeksche Waard het kopen en bestellen bij lokale
bedrijven stimuleren. Afgelopen weken zijn er posters
en flyers verspreid met de boodschap om lokaal te
kopen, ook online. In de Koop lokaal actie ‘Maak ’t samen
waar(d)’ wordt verwezen naar de Beleef Hoeksche Waard
socialmediakanalen (Instagram Beleef_Hoeksche_Waard,
Facebook Hoeksche Waard) om te laten zien wat voor
moois Hoeksche Waard te bieden heeft. Op deze kanalen
worden dagelijks meerdere berichten gedeeld met leukte
tips op het gebied van winkelen, streekproducten, horeca,
natuur, persoonlijke verzorging en ontspanning, recreatie,
cultuur. Met succes! Het aantal volgers is snel gegroeid en zit
inmiddels boven de 10.000. Ondernemers kunnen tips voor
berichten en leuke acties of samenwerkingen mailen naar
info@beleefhoekschewaard.nl. Via dit emailadres kunnen ook
posters en flyers van de Maak ’t samen waar(d) actie worden
opgevraagd.

Business coaching
De gemeente heeft vouchers ter beschikking voor business
coaching. De vouchers zijn bedoeld voor ondernemers die
door corona in de problemen zijn gekomen. Een business
coach uit de Hoeksche Waard helpt een ondernemer die door
corona in de problemen is geraakt met de ontwikkeling van
zichzelf en zijn of haar bedrijf. De voucher staat voor drie
coaching sessies. De ondernemer kiest de business coach
uit een selectie van business coaches die een overeenkomst
met de gemeente aan zijn gegaan. Business coach Frank den
Ouden legt uit wat een business coach voor ondernemers kan
betekenen.
Frank den Ouden: “Een business coach helpt ondernemers
om buiten zijn/haar eigen vaste denkpatronen te kijken,
plannen kritisch tegen het licht te houden, belemmerende
overtuigingen te ontmaskeren en in beweging te komen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over orde brengen in de hectiek,
een nieuwe strategie of business model uitwerken, een
realisatieplan maken, of de uitvoering ervan opstarten.
Vaak heeft een ondernemer handvatten nodig om nieuw
gedrag aan te leren en soms helaas ook om met stress of
burn-out signalen om te gaan. In het uiterste geval kan een
ondernemer hulp nodig hebben om bij bedrijfsbeëindiging
de persoonlijke schade te beperken, zowel financieel als
mentaal.”

Vervolg

“Ik geloof in de kracht van MKB bedrijven en ik heb

ontvangen van zijn huurders. Omdat vastgoedeigenaren

bewondering voor de MKB ondernemers, die met zweet en

ook niets hebben aan een failliete huurder zijn er vaak

tranen een bedrijf hebben opgebouwd. Als zij het moeilijk

wel afspraken te maken maar dat gaat niet vanzelf. Soms

hebben door corona, help ik ze graag om nieuwe wegen te

komen een vastgoedeigenaar en een huurder er niet uit.

vinden om te overleven en sterker te worden. Dat is waarom

Vanuit de Detailhandelsraad en de gemeente willen we

ik in de eerste plaats business coach ben geworden. Iedereen

ondernemers die daar tegenaan lopen een helpende hand

heeft weleens een sparring partner nodig. Daar hoef je jezelf

bieden door middel van de voucher voor huurbemiddeling.

niet voor te schamen. Samen kom je verder dan alleen! Ik

Een externe consultant gaat na toetsing van het verzoek,

vind het ook mooi dat de gemeente hierin faciliteert en ik

in onderhandeling treden met vastgoedeigenaren om waar

zou zeggen: Stap over je eigen trots of angst heen en ga in

mogelijk en haalbaar een huurprijsverlaging of een vorm van

gesprek. Je kunt er niet dommer of slechter van worden.”

compensatie af te spreken. Voor de ondernemer zijn hier
geen kosten aan verbonden en uiteraard wordt het verzoek

Wilt u in aanmerking komen voor een voucher voor business

voor ondersteuning vertrouwelijk behandeld. Schroom niet

coaching? Stuur een mail met uw contactgegevens naar

om huurbemiddeling te vragen. Besef dat voorkomen beter is

ondernemen@gemeentehw.nl, dan neemt een medewerker

dan genezen. En in dit geval ook goedkoper.”

van het team Ondernemen contact met u op.
Wilt u in aanmerking komen voor een voucher voor
huurbemiddeling? Stuur een mail naar

Oproep

info@retailhoekschewaard.nl.

Wie weet een echt Hoeksch
relatiegeschenk?

Denktank corona

Oproep: wie weet een echt Hoeksch relatiegeschenk?

Op dinsdag 8 september kwam de denktank corona Hoeksche

De gemeente ontvangt graag tips voor de aanschaf

Waard voor de derde keer digitaal samen. De denktank

van een echt Hoeksch relatiegeschenk t.w.v. maximaal

bestaat uit o.a. ondernemers en vertegenwoordigers uit

15 euro. Het relatiegeschenk wordt o.a. gebruikt bij

het onderwijs, andere maatschappelijke organisaties. Doel

bezoeken van collegeleden. Tips kunnen gemaild

is om samen te kijken naar de gevolgen van de crisis en wat

worden naar kabinet@gemeentehw.nl.

we kunnen doen om er samen sterker uit te komen. Bij de
voorgaande sessies zijn punten opgehaald met betrekking tot
de impact van corona in diverse sectoren. Met deze punten
is de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen

Ondersteuning bij problemen met
een verhuurder

concreet aan de slag gegaan. De denktankbijeenkomst stond
zodoende in het teken van monitoring van de afgesproken
acties en het aandragen van nieuwe ontwikkelingen. Zo
worden mogelijkheden tot omscholing en digitalisering

Heeft of verwacht u problemen met het betalen van de

verkend. Verder stond de sessie in het teken van evaluatie.

huur door de coronacrisis? Heeft u geprobeerd om met uw

De deelnemers konden aan de hand van stellingen aangeven

vastgoedeigenaar in gesprek te gaan maar heeft dit niet

waar de behoefte ligt in de sessies. De verbondenheid en

geleid tot afspraken? De Detailhandelsraad Hoeksche Waard

daarmee interactie met andere werkvelden werd als een

biedt in samenwerking met de gemeente een voucher aan

belangrijk gegeven beschouwd. Met deze insteek zal in de

voor huurbemiddeling. Jan Visser van de Detailhandelsraad

nabije toekomst worden gekeken naar een vervolg.

vertelt wat de voucher voor huurbemiddeling inhoudt.
Jan Visser: ”De belangen van een ondernemer en die van de
eigenaar van het pand wat de ondernemer huurt, lopen niet
synchroon. Een ondernemer die door corona in financiële
problemen is gekomen, zoekt naar oplossingen om zijn
maandelijkse lasten omlaag te krijgen om te overleven. Een
vastgoedeigenaar heeft ook zijn vaste lasten en wil de huur

Vervolg

Advies bij financiële problemen
Gemeente Hoeksche Waard stelt vouchers beschikbaar voor

Snel aan de slag met financiële
signalen

financieel advies. De vouchers zijn bedoeld voor ondernemers
die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en waarvoor

Klanten die laat betalen, aanmaningen... snel reageren

een faillissement dreigt. Visser & Visser Accountants-

op deze signalen helpt je bedrijf gezond

Belastingadviseurs uit Oud Beijerland is 1 van de financieel/

te houden. Door de signalen te herkennen en snel in

fiscale dienstverleners die zich beschikbaar heeft gesteld om

actie te komen voorkom je erger. Onderneem

ondernemers die een voucher ontvangen van de gemeente

je vroegtijdig actie, dan zijn de problemen relatief klein

te helpen. Erik Klop van Visser & Visser legt uit waar de

en gemakkelijk op te lossen. Als je signalen

voucher voor staat.

voor langere tijd negeert, worden problemen groter
en lastiger oplosbaar.

Erik Klop: “De voucher wordt uitgereikt aan ondernemers die
er momenteel slecht voor staan en niet of niet volledig in

Op de website van de Kamer van Koophandel lees

aanmerking komen voor het landelijke pakket aan noodsteun

je meer over deze signalen en vind je handige tips:

of andere voorliggende voorzieningen zoals noodsteun vanuit

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/

de gemeente. Onze financieel/fiscaal adviseur maakt op

snel-aan-de-slag-met-financiele-signalen/

basis van de ingediende stukken een analyse van de situatie.
Wat is de oorzaak van het dreigende faillissement, wat is er

Wil je met iemand sparren over jouw financiële

gedaan om de schade te beperken? Zijn er mogelijkheden om

situatie? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 - 1014.

een faillissement af te wenden? Na twee gesprekken met de
ondernemer geeft de adviseur een richtinggevend financieel
en/of fiscaal juridisch advies over de te ondernemen stappen.
Dit advies is gratis. Daarna kan de ondernemer zelf actie
ondernemen om tot uitvoering van het advies te komen of
anderen hiervoor inschakelen. Visser & Visser vindt dat iedere
ondernemer recht heeft op een goed en onafhankelijk advies.
Soms is het te laat om de onderneming te redden, maar zijn
er nog wel mogelijkheden om de schade te beperken. Wij
adviseren daar graag in!”
Wilt u weten of u een voucher kunt ontvangen voor financieel
advies? Stuur een mail met uw contactgegevens naar
ondernemen@gemeentehw.nl, dan neemt een medewerker
van het team Ondernemen contact met u op.
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