Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 17 december 2020
Beste ondernemer van Ambacht,
Beste ondernemer,
Voor de laatste keer in 2020 richt ik mij
via deze nieuwsbrief tot u als Ambachts
ondernemer. De ondernemers waar ik als
wethouder alleen maar ontzettend trots
op kan zijn. U liet in dit bijzonder lastige
jaar zien dat u beschikt over enorm veel
ondernemerschap en creativiteit. Mijn
complimenten en grote dank daarvoor!
Dank ook voor de saamhorigheid die ik zag: tussen inwoners en ondernemers, en
tussen ondernemers onderling. Maar ook tussen ondernemers en de mensen bij de
gemeente. Dat is ook gewoon Ambacht, we doen het samen. Samen zetten we de
schouders eronder.
En als wethouder en accountmanagers proberen wij ook met elkaar ervoor te
zorgen dat u goed geïnformeerd bent en blijft. We zijn per mail en telefonisch
bereikbaar voor uw vragen, problemen, advies of een gewoon een luisterend oor.
En zelfs een digitaal koffiemoment bood enkele ondernemers de gelegenheid om
met ons van gedachten te wisselen. We horen het graag als u hiervan ook eens
gebruik wilt maken. In 2021 gaan we door met onze nieuwsbrief en met onze inzet
voor u als ondernemer. Bent u van mening dat iets beter kan of mist u iets in onze
nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Een harde lockdown voor voorlopig vijf weken is deze week ingegaan. Dit zal velen
van u raken. We leven met u mee en wensen u veel sterkte! Wat de toekomst
verder gaat brengen, is uiterst onzeker. Maar ook in 2021 kunnen we niet zonder
onze ondernemers Ik wens u daarom veel kracht en wijsheid toe bij uw
ondernemerschap in het nieuwe jaar. Maar allereerst straks voor u en uw dierbaren
een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
André Flach
Wethouder Economie

Nieuws uit Ambacht
Inkoop en aanbesteden
Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente?
Kleine opdrachten waarvan de totale waarde circa 25.000 euro is, mogen zonder
aanbesteding worden uitgezet bij één leverancier. Enkele voorbeelden van kleine
opdrachten, die we zoveel mogelijk aan lokale ondernemers geven, zijn:
Het laten ontwerpen van flyers;
Inhuren van sprekers;
De organisatie van grote en kleine evenementen;
Fotografie opdrachten;
Social media marketing opdrachten.
Grotere of terugkerende opdrachten met een hogere waarde (ook op bovengenoemde
gebieden) moeten aanbesteed worden. Op www.h-i-ambacht.nl/ondernemen plaatsen
wij vanaf nu maandelijks de aanbestedingskalender. Hier vindt u ook meer informatie
over inkoop en aanbesteden.

Ambachtsezoom: werken én wonen
Wonen naast uw bedrijfsruimte?
Aan de zuidkant van circulair
bedrijvenpark Ambachtsezoom in
Hendrik-Ido-Ambacht zijn zeven kavels
speciaal bestemd voor de kombinatie
wonen én werken. De oppervlaktes
variëren van circa 1.000 tot 3.000 m2.
Per bouwperceel is één bedrijfswoning
toegestaan, met een groene tuin, een brede haagbeuk om het erf en per 400m2
minimaal één flinke boom. De milieucategorie is maximaal 2: hier zijn alleen
lichte/schone bedrijven zijn toegestaan. Een ideale locatie voor (kleine)
ondernemers voor een goede balans tussen thuis en werk.
Meer weten? Zie www.ambachtsezoom.nl/woon-werk-kavels

Terugblik Week van de Ondernemer
We zijn trots op onze Ambachtse ondernemers en we zetten ze daarom graag in het
zonnetje. Tijdens de Week van de ondernemer van 16 t/m 20 november
organiseerden we meerdere activiteiten om onze ondernemers onder de aandacht te
brengen en te bedanken. Op maandag dronken ondernemers een digitale kop koffie
met André Flach. In de Brug stond een paginagrote ingezonden brief aan alle
ondernemers.jpg.
En de gemeenteraad ging op vrijdag digitaal op bezoek bij Tom's Chocolate en
Peridot. Dit laatste bedrijf kent u wellicht als DeliJack.
U kunt hieronder een impressie bekijken van beide bezoeken.

VAO Webinar met Visser & Visser was een succes!
Op 1 december vond een succesvol webinar plaats. Gert de Jong, voorzitter van de
VAO, ging in een professionele studio in gesprek met Marcel Fierens en Wim Pietjouw
met Bart Beverloo als moderator.
De kijkers werden meegenomen in een interactieve sessie, waarbij ze tips kregen aan
de hand van stellingen. Ze konden ook chatten met de studiogasten. De volgende
onderwerpen kwamen o.a. aan bod: Wat kan je als ondernemer dit jaar nog regelen?
Is het verstandig om dividend uit te keren of is het raadzaam om daarmee te wachten?
Kun je als werkgever iets fiscaal voordelig voor de medewerkers betekenen? Wat zijn
de beste fiscale keuzes voor jouw bedrijf?
De webinar is terug te zien op www.vaonet.nl/webinar1december.

Vanuit de regio
Wilt u online beter gevonden worden?
Werk samen met studenten en bespaar tijd en geld! Mijn Digitale Werkplaats (MDW)
Drechtsteden is gestart!
Wat doet MDW Drechtsteden?
MDW Drechtsteden biedt het mkb gratis ondersteuning bij vragen over online
ondernemen. Het is een digitale werkplaats waar mbo- en hbo-studenten aan de slag
gaan met uw concrete vraag of wens. Dit doen ze samen met expertbedrijven uit de
regio. Of het nou gaat over online marketing, sociale media, webshops of
zoekmachineoptimalisatie. Zij helpen u graag verder!
Voor wie is MDW Drechtsteden?
Mkb’ers met tussen de 2 en 50 medewerkers;
Gevestigd in de Drechtsteden;
Gebrek aan kennis en behoefte aan advies en/of ondersteuning bij online
ondernemen;
Gemotiveerd om digitale bedrijfskansen en -mogelijkheden aan te pakken samen
met studenten.
Meer informatie vindt u op www.mijndigitalewerkplaats.nl.

Nieuws van de Rijksoverheid

Steun- en herstelpakket
De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Mensen verliezen hun baan,
ondernemers vechten om hun bedrijf overeind te houden en zelfstandigen zien
opdrachten verdampen. Sommige ondernemers hebben hun bedrijfsvoering anders
ingericht en de dienstverlening aangepast. Er ontstaat ook nieuw werk. In deze
moeilijke periode met veranderingen door corona helpt de Rijksoverheid kleine en
grote (zelfstandig) ondernemers met een steun- en herstelpakket voor economie en
arbeidsmarkt. Het pakket bevat tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en
investeringsmaatregelen.
Alle regelingen en voorwaarden staan in het overzicht van het steun- en herstelpakket.
Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen
KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht
kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:
De regelingencheck van de Kamer van Koophandel.
De Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland.
Slim werkgeven in coronatijd? Kijk vanaf 12 december op: Hoe werkt Nederland: Slim
Werkgeven met tips, inspiratie en informatie voor ondernemende werkgevers.
Op www.rijksoverheid.nl/corona leest u veel vragen en antwoorden. Ook de Kamer
van Koophandel heeft een uitgebreide vraag en antwoordlijst.

Uw accountmanagers

Wij wensen u ondanks alles hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Blijf
gezond en tot in 2021. Ook in het nieuwe jaar zijn wij er om uw vragen te
beantwoorden en waar mogelijk verder te helpen. Bel of mail ons!
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

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.

