Ondernemersnieuwsbrief De Wolden 27 maart 2020
Beste ondernemer,
Corona heeft ons in de greep. U ontkomt er niet aan. Voor velen van u is het bedrijf nagenoeg
stilgevallen. U maakt zich misschien zorgen. Hoe gaat het verder? Komen er nog meer maatregelen?
Ik weet het helaas niet. Wel zie ik veel creativiteit. Ik heb bewondering voor u die, ondanks deze
situatie, er toch iets van probeert te maken. Ook ben ik blij dat er een goed steunpakket vanuit de
overheid ligt voor u en uw werknemers. Daarnaast is het goed te weten dat ook gemeente De
Wolden samen met haar Drentse collega-gemeenten volgende week met een pakket aan
steunmaatregelen voor ondernemers komt.
Alle twaalf Drentse gemeenten en de provincie trekken samen op bij het ondersteunen van
ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Het pakket van deze maatregelen
is aanvullend op de Rijksmaatregelen. We moeten gezamenlijk deze crisis doorkomen, daarom willen
wij u zo goed mogelijk ondersteunen. Uw bedrijf is belangrijk voor u, maar ook voor De Wolden! Het
zorgt voor banen, innovatie en niet te vergeten noaberschap.
Om u goed te kunnen informeren is het vanaf nu mogelijk om u in te schrijven voor de
ondernemersnieuwsbrief van De Wolden. In deze digitale nieuwsbrief informeren wij u graag over
economische ontwikkelingen en op dit moment ook over corona gerelateerde zaken.
Namens het college van B&W wens ik u veel sterkte en veerkracht toe.
Gerrie Hempen
wethouder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het coronavirus heeft voor velen van u gevolgen voor de bedrijfsvoering. De berichtgeving gaat in
een razendsnel tempo. In deze nieuwsbrief nemen wij u graag mee in de laatste stand van zaken.
Maatregelenpakket voor ondernemers
Zoals de wethouder aan heeft gegeven is er op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau hard
gewerkt aan de ontwikkeling van een maatregelenpakket voor ondernemers. Vanaf aanstaande
woensdag kunt u op de site van de gemeente de inhoud van het pakket lezen.
Ook via www.ikbendrentsondernemer.nl kunt u actuele informatie vinden.
Vanaf volgende week treft u ook een overzicht van de meest gestelde vragen op de gemeentelijke
website aan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noodfonds in plaats van Werktijdverkorting
Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen de regeling Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U krijgt hiermee een substantiële tegemoetkoming waarmee u
werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp-er) en wilt u gebruik maken van een uitkering uit
het noodpakket? U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning
en/of bedrijfskapitaal vanwege financiële problemen door het coronavirus
Op onze website staat inmiddels een aanvraagformulier klaar waarmee u een aanvraag in kunt
dienen voor deze uitkering. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden. Deze staan duidelijk
omschreven in het aanvraagformulier.
Heeft u hier vragen over? Mail dan naar ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compensatieregeling getroffen sectoren
Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Dan
heeft u recht op een tegemoetkoming van € 4.000,- voor de eerste nood.
Deze regeling staat bijna open.
Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. Zodra ze bekend zijn, wordt het op de website van
RVO geplaatst. Heeft u nu al vragen over deze compensatieregeling? Mail dan naar
ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het
coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen
door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening
Courantkrediet. Met deze borgstelling kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die
een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg
zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de
mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling
verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is
gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de
invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten
voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de
Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of
terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat
behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.
Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door
de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze
meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden
ingewilligd.

Over de gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen wij u volgende week informeren. Zodra dit
bekend is vermelden wij dit in de nieuwsbrief en op onze website.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie
Over alle maatregelen
Rijksoverheid
Over het virus en gezondheid
RIVM
Over maatregelen in Drenthe
Veiligheidsregio Drenthe
Over actuele aantal besmettingen
GGD Drenthe
Wegwijzer voor ondernemers
Ik ben Drents ondernemer
Ondernemersvragen
KvK Coronaloket
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het ondernemersnieuws in De Wolden?
Stuur dan een e-mail aan a.stapel@dewoldenhoogeveen.nl met als onderwerp ondernemersnieuws
De Wolden.

