Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 30 oktober 2020
Beste ondernemer van Ambacht,
Ga in gesprek met André Flach
Wethouder André Flach wil met u graag een kop koffie drinken, en wel op
maandag 16 november van 9.00 tot 11.00 uur via MS Teams.
Dit koffiemoment is dé manier om kennis te maken, uw eventuele zorgen te uiten,
informatie uit te wisselen en worstelingen of juichmomenten met elkaar te delen. U
bent van harte welkom om een op een met wethouder Flach (digitaal) in gesprek te
gaan. Dit gesprek duurt maximaal 20 minuten.
Meld u aan via b.van.bennekom@h-i-ambacht.nl.
Daarna ontvangt u een deelnamelink via de mail.

Nieuws van de Rijksoverheid
Aanvullingen op derde steunpakket corona
Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente
maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen.
Samengevat:
Eenmalige subsidie voor de horeca op aangelegde en nu onbruikbare voorraad.
Meer sectoren – waaronder de transportsector – komen in aanmerking voor de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Hulp voor de evenementenbranche.
Het derde steunpakket is al zo ontworpen, dat het gebruik ervan meebeweegt met
omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het verschil
tussen wel en geen strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden aan extra
overheidssteun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te
passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug. De
maatregelen die het kabinet op 27 oktober aankondigde, zijn een aanvulling op dat
derde steunpakket.
Tijdelijke verbreding TVL
De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten,
zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot
een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te
stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen
van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de
voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd.
Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.
Subsidie voorraad- en aanpassingskosten horecaondernemers
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken
vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op
een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te
overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze
gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving,
gemiddeld 2500 euro. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november
aanvragen via de TVL-aanvraag.
Evenementen
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en
kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie
zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling
in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het
kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVLvergoeding van de zomer.
Time-out arrangement (TOA)
Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verder vorm. Dat stelt
ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen.
Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die
manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle
gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie
onderhands akkoord (WHOA).
(Tijdelijke) banen
Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste
sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk
kunnen worden geholpen.
Verdere maatregelen
40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met
voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep
tegemoet.
Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode
1 oktober t/m 31 december.
Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om
de corona garantieregelingen te verlengen. De corona garantiemaatregelen zoals
de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de
basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de
regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer
te spreiden.
Meer informatie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunt u kijken
op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van
Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het
KVK adviesteam via 0800 – 2117.
bron: www.rijksoverheid.nl/steunpakket

Nieuws uit Ambacht

Let op bij mails over vermelding in de gemeentegids
Wordt u per mail of telefonisch benaderd voor een advertentie in de gemeentegids?
Dan is het goed om te weten dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht sinds dit jaar voor
de gemeentegids alleen samenwerkt met DRUC Media. Let dus goed op als u voor uw
(bedrijfs)naamsvermelding in de gemeentegids wordt benaderd door een ander bedrijf
en ga bij voorkeur niet met hen in zee. Bij twijfel neemt u contact op met DRUC Media
per mail: corine@drucmedia.nl.

Over naar aardgasvrij - denkt u mee?
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in
2050 geen aardgas meer gebruikt. Niet alleen
woningen, maar alle gebouwen in Nederland worden
aardgasvrij. Ook bedrijven gaan met oog hierop de
overstap naar aardgasvrije kantoren en
bedrijfspanden maken.
Tot 12 november kunt u uw mening en ideeën geven
over het aardgasvrij maken via een onlineplatform.
Wat vindt u als ondernemer belangrijk en wanneer
wordt de overstap voor u interessant? Doe mee en laat ons uw ideeën weten via
denkmee.drechtstedenenergie. De gemeente neemt de uitkomsten mee bij het
opstellen van de Transitievisie Warmte 2021. In deze visie komt te staan hoe de
gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Meer informatie:
www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente
Bent u tevreden over onze dienstverlening aan u als
ondernemer? En specifiek gedurende deze bijzondere
tijd? Uw mening telt!
Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan het
onderzoek van MKB-Nederland naar de MKBvriendelijkste gemeente van Nederland. Hiervoor vragen wij u om een digitale
vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts vijf minuten van uw tijd. Dit kan tot 9
november. Alvast erg bedankt!
https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/hendrik-ido-ambacht

Vanuit de regio
Werkgevers opgelet!
Voor data over de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden kunt u nu terecht op het
innovatieve dashboard www.drechtstedeninzicht.nl.
Hier vindt u data over vacatures, onderwijs en economie en nog veel meer.

Nieuws van de Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)
Ambacht werkt
Zoekt u nieuwe opdrachten omdat uw huidige opdrachten niet meer doorgaan?
Hebt u personeel nodig?
Hebt u tips voor collega-ondernemers?
Ondernemres en zzp-ers kunnen een gratis oproep plaatsen op
www.ambachtwerkt.nl.
DIt is een platform waarop ondernemers hulp kunnen vragen en bieden. Ga naar
www.ambachtwerkt.nl en plaats uw bericht!

Contact met uw accountmanagers
Wij zijn er voor u om uw vragen te beantwoorden en u waar mogelijk verder te helpen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen:
Yvette Opmeer
(078) 770 2637 / (06) 3610 2491
y.opmeer@h-i-ambacht.nl
Anouk van den Heuvel
(078) 770 2634 / (06) 5755 9238
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
• Volg ons op Twitter via twitter.com/hiaonderneemt
• Check regematig www.h-i-ambacht.nl/ondernemen

Agenda
Digitaal
Koffie met André Flach
maandag 16 november 2020
van 09.00 toto 11.00 uur
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
y.opmeer@h-i-ambacht.nl

vind

ons

op

a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

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.

