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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 gebruikmaken? 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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Vervolg

Opening samenleving stap voor stap
Het kabinet wil in 3 maanden de samenleving openen.
Zodat deze zomer weer bijna alles kan. Het openen van
horecaterrassen, het winkelen zonder afspraak en de
afschaffing van de avondklok met ingang van 28 april
was de eerste stap. De tweede stap stond gepland op 11
mei a.s. maar het kabinet heeft besloten deze stap uit te
stellen door de grote belasting in de ziekenhuizen. Dit
betekent dat bijvoorbeeld dierentuinen, attractieparken
en sportscholen voorlopig nog niet open gaan. Naar
verwachting volgt een besluit over wanneer de tweede
stap gezet gaat worden op zijn vroegst op 10 mei.
Voor het openingsplan kijkt het kabinet steeds naar wat
er verantwoord is. En naar wat heel belangrijk is voor de
samenleving. Daarom:
• is er buiten eerst meer mogelijk buiten, en
daarna pas binnen;
• kunnen sport en culturele activiteiten eerst wat
meer zonder publiek, daarna pas met publiek;
• worden de groepen steeds wat groter.
In het openingsplan staat niet alles helemaal uitgewerkt.
Als een stap wordt gezet, wordt er ook bekend gemaakt
wat er precies gaat veranderen. En onder welke
voorwaarden. Na stap 2 gaat het kabinet nog een keer
kijken naar het openingsplan. Misschien komen er dan
aanpassingen.

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke
kosten. Het betreft een landelijke regeling waarvan
de uitvoering is belegd bij de gemeenten. De regeling
geeft gemeenten de mogelijkheid om huishoudens, die
door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen en
hierdoor hun vaste woonlasten zoals huur en hypotheek
niet meer kunnen betalen, financieel te ondersteunen.
Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij dit doen.
Het bedrag dat wordt verstrekt is een fiscaal onbelaste
gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
In Hoeksche Waard betreft het een eenmalige
tegemoetkoming over de periode van 1 januari 2021
tot 1 juli 2021 van maximaal €6.000,- per aanvraag.
De hoogte van de daadwerkelijke bijdrage wordt per
aanvraag vastgesteld.
Aanvankelijk was het maximale bedrag per aanvraag
in de gemeente Hoeksche Waard vastgesteld op €
1.500,-. In april besloot het college het maximale
bedrag te verhogen naar €6.000,-. Het college nam dit
besluit nadat uit een rondvraag onder aanvragers en
buurgemeenten bleek dat het bedrag voor een deel van
de inwoners ontoereikend was. Deze rondvraag werd
ingezet, omdat er minder gebruik wordt gemaakt van
de TONK dan verwacht. Er is met een aantal aanvragers
van de TONK – allen ondernemers – gesproken. Hieruit
bleek dat de hoogte van de bijdrage als laag en daarmee
ontoereikend werd ervaren. De regeling zoals deze in
de Hoeksche Waard geldt en wordt uitgevoerd is in
de basis laagdrempelig. Zo is er geen sprake van een
vermogenstoets. Gemeente Hoeksche Waard heeft
persoonlijk contact opgenomen met inwoners die eerder
de aanvraag indienden en toen het maximale bedrag van
maximaal €1.500,- toegekend hebben gekregen.
Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op
www.gemeentehw.nl/TONK. Aanvragen van de TONKregeling is mogelijk tot 1 augustus 2021.
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Stand van zaken landelijke financiële
regelingen
NOW-3
De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(NOW) biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor
bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet
hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de
tegemoetkoming. Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 kunt
u NOW 3 aanvragen voor de maanden april, mei en juni. Na
goedkeuring van die aanvraag ontvangt u een voorschot van
85% van de loonsom in 3 termijnen. Meer informatie vindt u
op de website van het UWV.
Tozo
Vanaf 1 april 2021 is Tozo 4 (Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers) van toepassing. U kunt met
Tozo 4 een uitkering levensonderhoud aanvragen over
de maanden april, mei en juni 2021. Daarnaast kunt u een
eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De
voorwaarden voor Tozo 4 zijn hetzelfde als bij Tozo 3. Voor
Tozo 4 moet u een aanvraag doen. Ook als u eerder een
aanvraag voor Tozo 1, 2 of 3 heeft ingediend. U kunt Tozo 4
aanvragen tot en met 30 juni 2021. Gemeente Rotterdam
voert voor onze gemeente de Tozo uit. Meer informatie en
het aanvraagformulier vindt u op www.rotterdam.nl/tozo.
TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 2021 is
nog tot 18 mei a.s. 17.00 uur aan te vragen. U kunt TVL
Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van mei
aanvragen.
Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend
is? U kunt dit op de website van RVO regelen.
TVL Startersregeling
Er komt een aparte TVL-subsidieregeling voor startende
ondernemers: de Startersregeling. Deze regeling is voor
starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf
zijn begonnen. Omdat startende ondernemers niet aan de
voorwaarden voor de ‘gewone’ TVL voldoen, krijgen zij hulp
door de Startersregeling. De regeling is specifiek bedoeld
voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb),
inclusief zzp’ers met een werkruimte los van het huisadres.
De Startersregeling Q1 2021 opent naar verwachting in
mei. Helaas is nog niet precies bekend wanneer. Op de
website van RVO leest u meer over de startersregeling. Wilt
u bericht ontvangen zodra de definitieve openingsdatum
van de Startersregeling bekend is? Meld u dan aan voor een
update.
Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)
Vanaf 26 april jl. kunnen ondernemers in de
evenementenbranche de tegemoetkoming Vaste Lasten
Evenementenbranche (VLE) aanvragen. Met deze regeling
ondersteunt het kabinet organisatoren en toeleveranciers in
de evenementenbranche die in Q1 2021 niet in aanmerking
komen voor TVL door een te lage referentieomzet. Bent
u ondernemer in de evenementenbranche die TVL juni september 2020 kreeg en lage vaste lasten had (maximaal €
3.000)? Dan komt u mogelijk voor januari, februari en maart
van 2021 in aanmerking voor de VLE subsidie. U kunt de VLE
Q1 2021 aanvragen tot en met 26 mei 2021 17:00 uur. Lees
meer op: Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q1 2021
| RVO.nl | Rijksdienst.

Let op: Voor TVL Q1 2021 geldt een vaste lasten drempel
van 1.500 euro in plaats van 3.000 euro. Ondernemers in
de evenementenbranche die door deze verlaging toch
in aanmerking komen voor TVL Q1 2021 kunnen een
aanvulling krijgen op de VLE. Voorwaarde is dat de VLE
subsidie voor Q1 2021 hoger is dan de TVL Q1 2021.
Dit blijkt na de vaststelling van de subsidie. Vraag beide
subsidies aan.
Bijzonder uitstel van betaling belasting
Hebt u voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling
vanwege de coronacrisis gevraagd en gekregen? En hebt
u na het einde van die 3 maanden niet alle belastingen
waarvoor u aangifte doet, op tijd betaald? Dan ontvangt
u begin mei een brief van de Belastingsdienst waarin zij
u erop wijzen dat u verlenging van het bijzonder uitstel
kunt aanvragen. U kunt dit nog doen tot en met 30 juni
2021.
Wat zijn de voordelen van verlenging van uw bijzonder
uitstel?
• De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel
hebt, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 weer op tijd
te betalen.
• Vanaf 1 oktober 2021 krijgt u een
betalingsregeling van 36 maanden voor de
schuld die u tot 1 juli 2021 hebt opgebouwd
voor de belastingen waarvoor u bijzonder
uitstel had.
Het is mogelijk dat het kabinet de komende maanden de
regeling voor bijzonder uitstel van betaling nog aanpast.
Op Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege
de coronacrisis staat de meest actuele informatie. Wij
raden u aan deze pagina in de gaten te houden. Via deze
pagina vindt u ook informatie over de voorwaarden voor
verlenging en hoe u bijzonder uitstel aanvraagt.

HWHelpt.nl levert kosteloos
maatwerk
Veel ondernemers hebben het zwaar door de geldende
beperkingen. Op tijd advies inwinnen kan schade
beperken of voorkomen. Daarom hebben Retail
Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche
Waard, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Koninklijke
Horeca Nederland en de gemeente Hoeksche Waard
de handen ineengeslagen en het platform HWHelpt.
nl opgezet; een centraal punt waar een ondernemer
maatwerkhulp kan aanvragen. HWHelpt.nl is persoonlijk
en laagdrempelig. De partners van HWHelpt.nl kijken
met een frisse blik en kennis van zaken. De gemeente
stelt vouchers ter beschikking waarmee de partners
samen met de ondernemer een analyse maken van zijn
of haar situatie. Zij zetten de oplossingsscenario’s op een
rij en helpen de ondernemer op weg de juiste stappen
te zetten. Dankzij de vouchers kunnen de partners van
HWHelpt.nl dit kosteloos doen. Stap de drempel over en
schakel ze in!
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Meer ruimte voor terrassen horeca

Regels voor op het terras

De gemeente brengt geen huur in rekening voor de
terrassen komend jaar. Ondernemers krijgen ook dit jaar
meer ruimte voor terrassen waar mogelijk. Bent u een
horecaondernemer en wilt u gebruik maken van deze
regeling? Bezoek dan deze webpagina en vul het digitale
aanmeldformulier in.

De opening van de terrassen geeft horeca-ondernemers
die de beschikking hebben over een terras weer een
beetje lucht al zitten er nog de nodige restricties aan
zoals verplicht reserveren en maximaal 2 personen of 1
huishouden aan een tafel. Punt van aandacht: De uitbater
van het terras is verantwoordelijk voor de handhaving
van het opvolgen van de maatregelen. Als een BOA of
de politie (naar aanleiding van meldingen) constateert
dat maatregelen niet worden opgevolgd, dan wordt de
uitbater aangesproken. Niet de gasten op het terras.
Het is dan de verantwoordelijkheid van de uitbater om
maatregelen te nemen.

De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een
team van deskundigen. Zodra het verzoek akkoord is
bevonden, kunt u starten met de inrichting van het
terras. Het kan zijn dat maatwerk nodig is en dat de
beoordeling langer dan een week duurt. In het geval
van maatwerk beslist een gemandateerde wethouder
namens het college.

20 april 2021

Buitenterrassen open
Stap voor stap krijgen we meer ruimte. Op 28 april wordt de eerste stap van het openingsplan gezet
en gaan de terrassen in de buitenlucht open.

Openingstijden

Voorwaarden

Buitenterrassen zijn open
van 12.00 uur tot uiterlijk
18.00 uur.

Reserveren verplicht.
Gezondheidscheck
verplicht.
Bezoekers worden gevraagd
zich te registreren.

Ga je naar het terras?
Maak online, telefonisch of
bij de deur een reservering
voor een zitplaats.

Vaste zitplaats verplicht.

Blijf zoveel mogelijk op je
plek zitten.

Maximaal 2 personen (excl.
kinderen t/m 12 jaar) of
1 huishouden per tafel.

Verplaats je alleen als je naar
de wc of garderobe gaat of
moet betalen. Draag binnen
een mondkapje.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Maximaal 50 personen per
buitenterras.
Terrassen van sportaccommodaties blijven
gesloten.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukke
plekken.

alleen samen krijgen we

Testen

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/horeca

Deel marktgelden niet in rekening
gebracht
Voor de periode waarin marktdagen geen doorgang
vonden vanwege de coronamaatregelen brengt de
gemeente geen marktgeld in rekening. Het college heeft
onlangs besloten om dit besluit te verlengen. De regeling
geldt met terugwerkende kracht. De ondernemers
worden via de marktmeester of de gemeente verder
geïnformeerd over deze regeling. De betreffende
ondernemers ontvangen namelijk een terugbetaling voor
de periode 15 tot en met 31 december 2020. De kosten
voor 2021 worden niet gefactureerd voor de marktdagen
die vanwege coronamaatregelen geen doorgang
vonden/vinden in de periode na 31 december 2020 en
tot het einde van 2021.

Ondernemersfonds voor initiatieven
die ondernemersklimaat versterken
Op 1 april heeft gemeente Hoeksche Waard het
Ondernemersfonds gelanceerd. Hiermee steunt
de gemeente initiatieven van een ondernemers- of
eigenarencollectief. De maximale subsidie per aanvraag
loopt op tot € 5.000,-.
Gemeente Hoeksche Waard heeft een bedrag van
€ 25.000,- per jaar gereserveerd waarmee zij lokale
initiatieven financieel ondersteunen. Voorwaarde is
dat een initiatief bijdraagt aan het versterken van de
samenwerking tussen Hoeksche Waardse ondernemers.
Ook voor activiteiten die helpen om het economisch
vestigingsklimaat te versterken, kan een beroep worden
gedaan op het Ondernemersfonds. Alle voorwaarden
en het digitale aanvraagformulier zijn te vinden op
het Ondernemersloket op de website van gemeente
Hoeksche Waard.

Stimuleringslening voor zakelijke
energiebesparende maatregelen
Tegenwoordig zijn er meerdere manieren om energie
te besparen. Maar soms kosten deze maatregelen ook
veel geld. Als u een bedrijf, vereniging, stichting of VVE
heeft, kunt u hiervoor hulp vragen bij de gemeente. Met
de Stimuleringslening Duurzaamheid (zakelijk) leent
u tegen een lage rente geld voor energiebesparende
maatregelen. U spreidt de kosten én u helpt mee aan een
duurzame toekomst van de Hoeksche Waard.

Met de lening kunt u tegen een zeer lage rente
aanpassingen in, aan, op of nabij uw pand of terrein
aanbrengen, zoals zonnepanelen, dak-, gevel- en
vloerisolatie, ledverlichting, warmtepomp of een
zonneboiler. In de verordening Stimuleringsregeling
Duurzaamheid gemeente Hoeksche Waard vindt u
precies welke duurzaamheidsmaatregelen onder
de regeling vallen. Op de website van SVn, de partij
waarmee de gemeente samenwerkt als het gaat om
financieringsoplossingen, vindt u de actuele rente.
Wilt u een Stimuleringslening aanvragen?
Op www.gemeentehw.nl/stimuleringslening leest u hoe
u dit kunt doen.

Webinar ‘Bent u klaar voor
energielabel C?’
Bent u ondernemer in de Hoeksche Waard en heeft u
een kantoorruimte groter dan 100 m2 en maakt deze
kantoorruimte meer dan 50% uit van uw bedrijfsgebouw?
Dan moet dat bedrijfsgebouw in 2023 minimaal
energielabel C hebben. Tijdens het webinar ‘Bent u klaar
voor energielabel C’ op woensdag 19 mei van 16.00
tot 17.00 uur komt u meer over te weten over deze
wettelijke verplichting die ingaat op 1 januari 2023.
Energieke Regio Hoeksche Waard geeft u tijdens dit
korte webinar uitleg over de wet- en regelgeving rondom
Energielabel C en de mogelijkheden om hieraan te
voldoen. Energieke Regio Hoeksche Waard kan u hierbij
ook begeleiden en is hierin volledig onafhankelijk. Tijdens
het webinar hoort u daar meer over. Ook is er ruimte
om uw vragen te stellen en andere onderwerpen over
de verduurzaming van uw bedrijfspand aan de orde
brengen.
Aanmelden voor het webinar kan door een e-mail
te sturen naar Energieke Regio Hoeksche Waard via
jweijkenduijn@energiekeregio.nl met als onderwerp
‘Aanmelden webinar’. Vermeld in de e-mail ook graag
uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.
U ontvangt de deelname link voor de webinar, nadat u
zich heeft aangemeld. Kijk op deze website voor meer
informatie.
Energieke Regio Hoeksche Waard is een samenwerking
van gemeente Hoeksche Waard, Rabobank Zuid-Hollandse
Eilanden en Stichting Energieke Regio.

Als u de lening wilt aanvragen, dan geldt er een aantal
voorwaarden. U bent als ondernemer, vereniging,
stichting of VVE gevestigd in de Hoeksche Waard. De
minimale looptijd is 10 jaar en maximaal 15 jaar en u kunt
minimaal € 10.000,- en maximaal € 100.000,- euro lenen.
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Subsidie beschikbaar om Zuid-Holland
beweegvriendelijker en recreatiever
te maken
De provincie Zuid-Holland heeft 2 miljoen euro
aan subsidiemogelijkheden en voucherregelingen
beschikbaar voor initiatieven op het gebied van sport en
(water)recreatie om Zuid-Holland beweegvriendelijker
te maken en aantrekkelijker om te recreëren. Ook
is geld beschikbaar voor beheerders van groen- en
natuurgebieden om de kwaliteit op peil te houden.
De coronacrisis zorgt voor extra druk op natuur- en
recreatiegebieden, waardoor extra beheermaatregelen
nodig zijn. Ook waterrecreatie is onverminderd populair
en kan met nieuwe initiatieven verder aan kwaliteit
winnen. Op Help mee Zuid-Holland beweegvriendelijker
en recreatiever te maken - Provincie Zuid-Holland
vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden en
voucherregelingen.

Advies voor werkgevers om
besmettingen te voorkomen
Veel ondernemers zijn ook werkgevers. En
hebben een verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van besmettingen op de werkvloer.
De GGD kan met u meedenken hoe u kunt
voorkomen dat medewerkers op het werk
besmet raken. Maar ook wat u het beste kunt
doen als één van uw medewerkers besmet is
met corona. Zij zijn op werkdagen te bereiken
tussen 8.00 en 20.00 uur op 078 770 85 80.

Hoeksche Switch als carrièrekans
voor de Hoeksche Waarder
Heeft u al gehoord van de ‘Hoeksche Switch’? Samen
met onderwijsinstellingen en bedrijven in de Stichting
Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard i.o. (SOBHW) is de gemeente in maart de campagne ‘Hoeksche
Switch’ gestart. Met de Hoeksche Switch wordt
inwoners van de Hoeksche Waard een om-, her- of
bijscholingsprogramma aangeboden. Hiermee kunnen zij
een carrièreswitch maken naar een sector waar de vraag
naar arbeidskrachten groot is. Voor Thuis in de Kern, de
5 zorgpartijen in de Hoeksche Waard, heeft de Hoeksche
Switch al eerste gesprekken opgeleverd met kandidaten.
De komende maanden wordt de Hoeksche Switch ook
voor andere branches steeds concreter. Zo zijn er al
gesprekken gevoerd met partijen in de (installatie)
Techniek en Logistiek.
Eind vorig jaar bracht de gemeente de verwachte
werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in kaart.
Daarbij is het idee ontstaan om mensen die een baan
zoeken, gericht om te scholen zodat zij aan de slag
kunnen in een sector waar in de Hoeksche Waard de
komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten is. Op
korte termijn levert dat meer toekomstperspectief op
voor de huidige werkzoekenden. Bovendien worden
arbeidskrachten voor de Hoeksche Waard behouden.
Op lange termijn draagt het ook bij aan de ambitie van
de gemeente om een vitale regionale arbeidsmarkt te
hebben waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn.
Meer informatie?
Kijk op www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl/
hoekscheswitch
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Subsidieregeling voor innoverende
mkb-bedrijven

Enquête voor startersbeleid

De provincie Zuid-Holland stelt in samenwerking met het
rijk 10 miljoen euro beschikbaar aan 45 innoverende mkbbedrijven uit de zogenaamde topsectoren. Dit bedrag is
bedoeld voor R&D samenwerkingsprojecten. Om kans
te maken op een subsidiebedrag moet het gaan om een
samenwerking tussen twee of meer mkb-bedrijven. Het
project dient een industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling te zijn of een combinatie hiervan.

Bent u in de afgelopen 5 jaar uw bedrijf gestart? Dan
heeft u zeer waarschijnlijk een mailing ontvangen van
gemeente Hoeksche Waard om deel te nemen aan
een online enquête over wensen en ervaringen van
startende ondernemers. Heeft u dit nog niet gedaan of
heeft u de mailing niet ontvangen? U kunt nog tot 16
mei deelnemen via www.gemeentehw.nl/startersbeleid.
Invullen kost ongeveer 10 minuten.

De R&D samenwerkingsprojecten ontvangen tot
maximaal €200.000 subsidie voor een klein project en tot
maximaal €350.000 subsidie voor een groot project.

Vanuit het programma Economie werkt gemeente
Hoeksche Waard aan een meerjarig beleid voor startende
ondernemers. De uitkomsten van de enquête helpen
een goed beeld te vormen van de behoeften van een
startende ondernemer. Dit draagt bij aan startersbeleid
dat hier goed op aansluit.

De provincie Zuid-Holland stimuleert innovatie in het
mkb in de verwachting dat de projecten van innovatieve
bedrijven gaan bijdragen aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid,
duurzame energie, robotisering, logistieke ketens
en gezondheidszorg. De subsidieregeling voor
R&D samenwerkingsprojecten is onderdeel van de
MIT-regeling voor innovatieve ondernemers (MKB
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland). Vanaf
1 juni a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Meer
informatie leest u op MIT R&D-Samenwerkingsprojecten Provincie Zuid-Holland.

Aanmelden voor de Ondernemers Update
Deze nieuwsbrief is ontstaan door de wens ondernemers te informeren over ontwikkelingen rondom de coronacrisis.
Inmiddels delen we via deze nieuwsbrief ook andere informatie die interessant is voor ondernemers. Binnenkort
stappen we over op een digitale nieuwsbrief. U kunt zich nu al voor deze nieuwsbrief aanmelden. Stuur een mail met
als onderwerp Update en in de mail uw naam, bedrijfsnaam en emailadres naar michael.maduro@gemeentehw.nl.
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