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Corona en Ambachtse ondernemers
Persoonlijk bericht wethouder André Flach
voor alle ondernemers in Hendrik-IdoAmbacht:
Het zijn moeilijke en spannende tijden voor alle
Ambachters als gevolg van het oprukkende
Corona virus. Voor veel ondernemers komen
daar de acute zorgen voor hun onderneming, de continuiteit daarvan en
zorgen voor hun personeel bij. Vanuit de gemeente willen we helpen waar
we kunnen. Daarom hebben we besloten om alle ondernemers de
mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke
belastingen. Ook een aantal andere regelingen en tips vindt u in deze
nieuwsbrief. Als we u verder nog ergens mee kunnen helpen, laat het ons
weten. Veel succes met alles wat u bezighoudt.
Met hartelijke groeten!

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers.
We willen u graag op weg helpen met een overzicht van de beschikbare
websites en regelingen voor ondernemers.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Het college van B&W heeft besloten om de mogelijkheid te bieden
tot uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot 31 mei
2020.
Dit geldt voor:
1. Ondernemers met personeel en een kantoor-, bedrijfs- of winkelpand.
2. Particulieren die werken als ZZP’er.
3. Particulieren die een flex-contract of 0-urencontract hebben.
4. Verenigingen en stichtingen.
Uitgebreide informatie over deze regeling en het aanvraagformulier vindt
u op www.h-i-ambacht.nl/coronaenambachtseondernemers.

Maatregelen vanuit de Rijksoverheid
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke
economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid
ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor
zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket
biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.
De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen
doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via
versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
We vragen u om geduld te hebben, de maatregelen worden zo spoedig
mogelijk in werking gezet.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronaviruskabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie of
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

VNO NCW - algemene informatie
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van
Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met
vragen: tel. 0800-2117.
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit
telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over
welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen
en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken
via https://www.kvk.nl/coronaloket.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het
coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen
08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kunt u bellen met 0031-20 205
1351.
Op de website van VNO NCW is veel informatie te vinden voor
ondernemers, waaronder informatie voor specifieke branches en
voorbeeldbrieven voor werkgevers.

Ondernemersplein en Kamer van
koophandel
Op de website van het ondernemersplein leest u hoe u zich kunt
voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s en waar u rekening mee kunt
houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of
om zaken te regelen.

BBZ-regeling voor ondernemers
Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de
werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van
toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u wellicht
een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bijzondere Bijstand
Zelfstandige-regeling wordt door en voor onze gemeente uitgevoerd door
de Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam. Kijk hier voor meer
informatie.

Belastingdienst - Uitstel van betaling
ondernemers incl. zzp’ers
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten,
neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en
hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de
Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw
te betalen voorlopige aanslag aanpassen. U vindt hier meer informatie.

Agenda
Alle bijeenkomsten tot en met 6 april zijn geannuleerd.
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-IdoAmbacht
a.vandenheuvel@h-i-
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Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden.
Ook kunt u uw gegevens zien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

