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Nieuwsbrief maart 2021
Beste ondernemer,
U leest alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Inmiddels zijn enkele coronamaatregelen versoepeld waardoor een aantal ondernemers weer enigszins aan de
slag kan. Voor anderen blijft het lastig. In deze nieuwsbrief leest u hoe ondernemer
Rob Berger van Lydison Rental & Events positief probeert te blijven.
Verder in deze nieuwsbrief veel aandacht voor duurzame onderwerpen zoals:
Belastingvoordeel groene daken en gevels
Zakelijk Regionaal Energieloket
Een ondernemer vertelt waarom hij overging op zonnepanelen op het bedrijfspand
Studenten onderzoeken duurzaamheid van twee bedrijventerreinen
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Yvette Opmeer
Anouk van den Heuvel

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
Aanslag 2021 mogelijk later op de mat
De aanslag gemeentelijke belastingen 2021 ontvangt u als ondernemer mogelijk later
in het jaar dan u gewend bent. Dit komt doordat bepaalde informatie later beschikbaar
is dan normaal het geval is. GBD probeert de aanslag uiterlijk voor de zomer te
versturen.
Niet meteen betalen?
Verwacht u dat u de aanslag niet direct en ook niet gespreid kunt betalen, kijk dan op
www.h-i-ambacht.nl/hulpaanondernemersbijbelastingen21 en neem daarna contact op
met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Samen met u vinden zij
een oplossing op maat.

Ondernemen in coronatijd - Lydison Rentals & Events
Rob Berger van Lydison
“Bezig blijven houdt ons op de been”
Van koffielepeltje tot partytent. Van
kleine snacks tot een buffet. Lydison
draaide fantastisch. Tot maart 2020…
Mede-eigenaar Rob Berger blijft
positief: “Ik zag op 2 maart minister De
Jonge bij Op 1 en dat stemde mij
hoopvol.”
Rob Berger doelt op de woorden van De Jonge over de vaccinaties, die nu in rap
tempo worden gezet. “Dat biedt ons mogelijk perspectief voor de komende zomer”,
reageert Rob desgevraagd. “En zo krijgen we ook financieel weer wat lucht. Dat is
hard nodig, want het afgelopen jaar waren we welgeteld slechts vijf weken open.”
Kleine investeringen
Natuurlijk krijgt Lydison steun van de overheid, de zogenaamde Toeslag Vaste
Lasten, maar dat is volgens Rob lang niet voldoende met 80% omzetverlies: “Het is
genoeg om de zaak open te houden, om de vaste lasten van te betalen. Maar we
houden er geen salaris aan over. Alles wat er binnenkomt gaat op aan onze
kosten.” Ondanks dat lukte het om kleine investeringen te doen de afgelopen 12
maanden.
Focus op eindstreep
Want Rob Berger en zijn twee collega’s willen klaar zijn zodra Lydison weer open
kan. En daarom komen ze alle drie iedere dag naar de zaak. “Bezig blijven houdt
ons op de been”, stelt Rob. “Het tempo waarmee we werken ligt weliswaar een stuk
lager, maar we houden focus op de eindstreep, hoewel we geen idee hebben waar
die ligt. Maar we blijven rustig, zodat we straks direct weer kunnen doen waar we
goed in zijn.”
Blijven positief
Wanneer hij begint te piekeren of te weinig licht ziet aan het eind van de tunnel,
gaat hij direct iets doen. Het probleem aanpakken, bezig zijn met de zaak.
“Gelukkig hebben we met de omliggende bedrijven goed contact over hoe het met
iedereen gaat. En voor de Plus, bij ons aan de overkant, deden we een klus met
heerlijke hapjes en drankjes uit onze foodtrailer. We zijn er nog en blijven positief.”
foto: Cees van Meerten/FotoExpressie
Lydison bestaat al sinds 1959. Oprichter en eerste eigenaar bedacht de naam door de
eerste letters van zijn dochters namen te gebruiken. Zij heetten Lydia, Diana en
Sonja.Rob Berger en zijn twee collega’s namen Lydison in 2001 over. Op 1 februari
2021 vierden zij het 20-jarig jubileum.

Website Ondernemersloket Drechtsteden nu live
Bent u ondernemer in de Drechtsteden? En hebt u
(financiële) ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht
bij het Ondernemersloket Drechtsteden. De website
waarop informatie te vinden over het
Ondernemersloket Drechtsteden is inmiddels live.

Belastingaangifte 2021 - voor 1 mei!
Maakte u het afgelopen jaar gebruik van coronaregelingen? Let dan extra op bij uw
belastingaangifte over 2020.
Een paar tips:
Gebruik de aangiftechecklist van de Belastingdienst
Vul de Ondernemerscheck in (bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting)
Benut aftrekposten
Check welke kosten aftrekbaar zijn
Houd rekening met coronaregelingen
Kijk voor alle informatie op de website van de Belastingdienst.
De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de
coronacris en om extra kosten te voorkomen. Meer informatie vindt u op het overzicht
coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Door de coronacrisis komen steeds meer
huishoudens in financiële problemen. Het kabinet
creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is
intussen verder uitgewerkt. Vanaf 5 maart 2021 is het
mogelijk om de TONK aan te vragen via de Scoiale
Dienst Drechtsteden.

Wat is TONK?
De TONK wordt een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van het bestaande
instrument van de bijzondere bijstand. Gemeenten verstrekken die als het door
bijzondere omstandigheden voor iemand niet meer mogelijk is om de noodzakelijke
kosten (zoals woonlasten en andere vaste kosten) te betalen.

Kickstart Drechtsteden: van werk naar werk
Door de coronacrisis raken veel mensen hun werk kwijt. Maar in andere sectoren is
nog wel werk, soms zijn er zelfs personeelstekorten. Daarom gaan gemeenten, UWV,
vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en SBB in mobiliteitsteams intensief
samenwerken om mensen zoveel mogelijk van-werk-naar-werk te begeleiden. In 2021
komen er in Nederland 35 regionale mobiliteitsteams. Op 1 maart is Kickstart
Drechtsteden gelanceerd.

Ondernemer aan het woord: zonnepanelen
Ad van Locus People
“Zonnepanelen leveren heel wat op”
Een nieuw pand, een nieuw dak, met
zonnepanelen. Voor Locus People meer dan
logisch. “Na vijf jaar levert het geld op.”
Locus People is een arbeidsbemiddelaar in de Techniek, Finance en IT en
bemiddelt professionals op HBO- en universitair niveau, onder meer aan de
overheid. Er werken landelijk 250 medewerkers. Binnenkort verhuist het bedrijf naar
een 25 jaar oud pand aan de Reeweg 148, waar jaren achterstallig onderhoud was.
Met de modernisering van het pand kwam ook de vraag: wat doen we met het dak?
Direct enthousiast
Ad vertelt: “We namen, na een advertentie te hebben gezien in De Brug, contact op
met de stichting Energieke Regio. Hun adviseur kwam kosteloos met een
waterdicht plan waar we direct enthousiast over waren. We kregen antwoord op de
vragen waar we over moesten nadenken, wat zou het kosten en de
subsidiemogelijkheden enz. Het bleek zó aantrekkelijk dat we na onderzoek via een
leverancier 80 zonnepanelen hebben besteld.”
Eenvoudig traject
Natuurlijk kost het geld en een beetje tijd, maar vooral dat laatste valt volgens Ad
enorm mee: “Met alle fiscale voordelen is deze investering in zonnepanelen na vijf
jaar terugverdiend. Daarna levert het geld op wat ruimte maakt voor nieuwe
investeringen. Tegen bedrijven die twijfelen zou ik willen zeggen: het is een simpel
traject, doe het gewoon!”

Zakelijk Regionaal Energieloket: ook voor u!
Wilt u als ondernemer uw bedrijfspand verduurzamen,
maar weet u niet waar te beginnen? Het zakelijk
Regionaal Energieloket is een eerste stap en bundelt
alle informatie over verduurzamen voor bedrijven: van
energiebesparingstips, subsidies en wet- en
regelgeving tot advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit. Want een
energiezuinige bedrijfsvoering is toekomstbestendig én een slimme investering.
Neem dus snel een kijkje op ons eigen gemeentelijke energieloket.

Oproep voor bouw- en installatiebedrijven
Het Regionaal Energieloket start nieuwe collectieve inkoopacties voor
woningeigenaren, gericht op isolatiemaatregelen (vloer-, muur- en dakisolatie), HR++
glas, zonnepanelen en hybride warmtepompen. Geïnteresseerde bouw- en
installatiebedrijven kunnen zich met hun aanbod t/m 20 maart melden bij het
Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl. Daarnaast kunt u ook
een gratis profielpagina aanmaken op het Regionaal Energieloket. Meer informatie
leest u op de website.
Het Regionaal Energieloket is partner van de gemeente en helpt woningeigenaren met
het verduurzamen van de woning.

Belastingvoordeel voor groene daken en gevels
Ondernemers kunnen met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en
milieuvriendelijke maatregelen. Dat kan via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Op de Milieulijst 2021 en
de online tool van de Milieulijst leest u welke investeringen via deze regelingen in
aanmerking komen voor belastingvoordeel. In 2021 zijn daar twee investeringen bij
gekomen: groene daken en groene gevels bij woningen.
Wat is de Milieu-investeringsaftrek (MIA)?
Als u gebruik maakt van de MIA betaalt u minder belasting. Een deel van het geld dat
u uitgeeft aan een klimaatadaptief bedrijfsmiddel of een milieuvriendelijke techniek
kunt u namelijk met behulp van de MIA van uw winst aftrekken. Een bedrijfsmiddel is
elke investering in uw bedrijf die niet bedoeld is om te verkopen, maar die uw bedrijf
nodig heeft. Denk daarbij aan een bedrijfspand, gereedschap of een auto. Maar ook
met een vernieuwende, milieuvriendelijke of klimaatadaptieve techniek kunt u in
aanmerking komen voor de MIA.
Wat is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)?
Als ondernemer kunt u de kosten van een investering afschrijven van de winst.
Normaal gesproken moet u deze kosten over meerdere jaren uitgespreid afschrijven.
Maar met de Vamil kunt u als ondernemer in het jaar dat het u uitkomt tot aan 75
procent van de kosten van een milieuvriendelijke en klimaatadaptieve investering van
de winst afschrijven. Met de Vamil bepaalt u dus zelf hoe snel u afschrijft. Dat kan veel
geld schelen. Kijk voor meer informatie op de Milieulijst 2021.

Onderzoek duurzaamheid bedrijventerreinen
Studenten van de opleiding ‘Landscape &
Environment Management’ van de Hogeschool
Inholland doen voor hun opleiding onderzoek naar de
duurzaamheid van een tweetal bedrijventerrein in
Hendrik-Ido-Ambacht: de Sandelingen en
Antoniapolder.
Aan de hand van de drie ‘P’s (People, Planet en Profit), brengen zij de
duurzaamheid van deze terreinen in kaart. Zij doen dit met het programma
‘DuurzaamheidsProfiel van een bedrijventerrein’ (DPL-BT), waarmee uiteindelijk
een totaalscore wordt berekend. Op basis van een analyse van de huidige situatie
(‘nulmeting’) worden verbetervoorstellen geformuleerd, die vervolgens worden
doorberekend om zo het effect op de totaalscore te kunnen bepalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De studenten werken in
groepen van drie aan één bedrijventerrein. Omdat er meerdere groepen aan één en
hetzelfde gebied werken, kunnen de resultaten onderling worden vergeleken.
Studenten Paulien van der Knaap, Eva Bakker en Colin Baard, die samen één
groep vormen, vertellen wat het project leuk en leerzaam voor hen maakt: “Het is
een gebied dat de afgelopen jaren snel verstedelijkt is, waarbij nog weinig aandacht
was voor duurzaamheid. We hopen met dit project adviezen te kunnen geven om
stapjes richting een duurzame inrichting van het terrein te komen”.
Half april worden de tussenresultaten (nulmeting) gepresenteerd. Eind juni zijn ook
de verbetervoorstellen klaar.

Corona: hulpmiddelen voor meer overzicht
De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland
hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op
u van toepassing zijn:
De regelingencheck van de Kamer van Koophandel
De Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland

Uw accountmanagers

Hebt u vragen of suggesties, we zijn er voor u. 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
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
y.opmeer@h-i-ambacht.nl

vind
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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.

