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Beste ondernemers van Ambacht,
Onverwacht je bedrijf dicht, geen opdrachten meer, veel personeel thuis met klachten.
Dat is wat velen van u op dit moment meemaken. Uiteraard is uw gezondheid en die
van uw dierbaren het belangrijkste. Daar hebben sommigen van u heel concreet
zorgen over. Dat neemt niet weg dat de zorgen rond de continuiteit van uw bedrijf of
gewoon simpelweg het totaal wegvallen van inkomen ook voor een enorme druk kan
zorgen. En juist dat het totaal onverwacht komt en het onzeker is hoe lang het duurt,
maakt het extra zwaar.
En dat voelen wij bij de gemeente mee. Dagelijks spreken we ondernemers met acute
zorgen. Zij zijn op zoek naar oplossingen. En daar zijn wij druk mee bezig. Een acute
overbruggingsregeling voor ZZP-ers of het uitstellen van de betaling van
gemeentelijke belastingen. Ook bij de gemeente maken we ons zorgen. Wat gaat dit
voor langere termijneffecten hebben? Hoeveel bedrijven gaan er omvallen, hoeveel
mensen verliezen hun baan en wat betekent dat ook voor de financiën van de
gemeente.
Positief is dat we allemaal aan dezelfde kant staan. Geen wij/zij, maar samen
proberen zo goed mogelijk uit deze situatie te komen. En daar zien we bemoedigende
voorbeelden van. Van allerlei spontane schenkingen tot het elkaar ondersteunen door
juist lokaal inkopen en orders te doen. Ik zie dat ook de Vereniging Ambachtse
Ondernemers (VAO) hier heel actief in is. Als gemeente en VAO trekken we echt
gezamenlijk op in deze tijden. Laten we alsjeblieft een beetje naar elkaar omkijken en
proberen of we elkaar als ondernemers kunnen steunen met het doen van orders bij
collega’s. Misschien iets eerder dan gepland of een keer lokaal, dat kan net het
verschil maken.
Tot slot: als u behoefte heeft aan hulp of steun in wat voor vorm dan ook, neem
contact met ons op. Bel, mail of app onze bedrijfscontactfunctionaris Anouk van den
Heuvel of mij persoonlijk. Niet alles kunnen we voor u oplossen, soms helpen we u op
weg of leven we met u mee. Ik wens u gezondheid en sterkte bij het doorstaan van
deze moeilijke periode!
Hartelijke groet,
André Flach
Wethouder Economie

Maatregelen vanuit de overheid
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. Een aantal van deze maatregelen:

Maatregel

Gemeente HIA
Uitstel betaling
gemeentelijke
belastingen

Voor wie

Aanvragen

1. Ondernemers met
personeel en een
kantoor-, bedrijfs- of
winkelpand.
2. Particulieren die
werken als ZZP’er.
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen
3. Particulieren die
een flex-contract of
0-urencontract
hebben.
4. Verenigingen en
stichtingen.

TOZO
Overbruggingsregeling ZZPér en kleine
zelfstandig ondernemers ondernemers

www.socialedienstdrechtsteden.nl

TOGS
Tegemoetkoming
MKB ondernemers
Ondernemers getroffen die direct getroffen
Sectoren COVID-19
worden door de
www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona
overheidsmaatregel
NOW
Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkgelegenheid

Werkgevers met
tenminste 20%
omzetverlies

www.uwv.nl
(deze regeling wordt komende
week opgesteld)

Bericht van de Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)
De VAO laat weten dat alle ondernemers bij hen kunnen met hun vragen. Dus niet
alleen de leden. En alle ondernemers, ook niet leden, kunnen zich inschrijven voor de
nieuwsbrief van de VAO. Hiermee blijft u op de hoogte van de activiteiten die de VAO
ook in deze tijd organiseert. Kijk voor meer informatie op: http://www.vaonet.nl.
Webinar voor alle ondernemers
Op dinsdagavond 7 april om 20.00 uur organiseert de
VAO in samenwerking met de gemeente en Visser &
Visser accountants een webinar in verband met de
coronacrisis. Gert de Jong (voorzitter VAO), André
Flach (wethouder) en Marcel Fierens (accountant) geven tips en informatie over
allerlei zaken die te maken hebben met bedrijfsvoering, subsidies en wat we nog
meer kunnen doen om elkaar te ondersteunen in deze periode. In tegenstelling tot
gebruikelijke bijeenkomsten, kan iedere ondernemer deelnemen aan dit webinar!
Aanmelden kan via http://www.vaonet.nl/corona-webinar.
Laptops of tablets gevraagd!
Ambacht Samen en HIPhelpt verzamelen gebruikte
laptops en tablets voor Ambachtse leerlingen in het
basisonderwijs waarvan ouders deze niet kunnen
bekostigen. Zo kunnen deze leerlingen toch online
onderwijs volgen. De VAO zorgt ervoor dat de laptops
verantwoord worden leeggemaakt en opnieuw worden geïnstalleerd. Er is al een
concrete vraag van een basisschool voor 12 laptops. Helpt u mee? Neem contact
op met de VAO via bestuur@vaonet.nl

Boodschap voor alle Ambachtse ondernemers
Beste mensen,
We leven in een heel bijzondere tijd. Nu het coronavirus wereldwijd heeft
toegeslagen, hebben we er allemaal mee te maken. U ook als Ambachts
bedrijfsleven. Wat ik u wil adviseren is zoveel mogelijk elkaar te helpen en met
elkaar erover te praten. Telefoon, mail, videobellen: het kan allemaal.
Dat uitwisselen van ideeën, het delen van zorgen, dat kan positieve energie geven.
Schroom ook niet gebruik te maken van de regelingen die er zijn.
Een bijzonder woord van waardering wil ik uitspreken richting supermarkten.
Die hebben het ontzettend goed gedaan, net als de andere levensmiddelenwinkels.
Het is ontzettend druk geweest, maar het verliep geordend. En jullie hebben het
nog druk. Heel veel complimenten daarvoor.
En ik wil ten slotte iedereen heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode
en dat we op een goede wijze deze crisis weer te boven mogen komen.
Dankjulliewel.
Burgemeester Jan Heijkoop,
30 maart 2020

Agenda
Alle bijeenkomsten tot en met 28 april zijn geannuleerd.
Evenementen met een vergunnings-/meldplicht verboden tot 1 juni.
Actuele informatie leest u op http://www.h-i-ambacht.nl/corona.
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
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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.
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