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Beste ondernemers,
Met de zon die zich eindelijk weer goed laat zien - behalve vandaag- , komen ook
de betere berichten. De besmettingscijfers dalen snel en de overheid heeft flink wat
versoepelingen afgekondigd.
We zijn ontzettend blij voor onze Ambachtse ondernemers die daardoor weer
kunnen gaan doen waar ze goed in zijn: ondernemen! Natuurlijk is voor de getroffen
sectoren het leed zeker nog niet voorbij, de gevolgen zullen nog een tijd merkbaar
zijn. Hebt u vragen, kunnen we u ergens mee helpen, laat het weten.
En bezoek de komende tijd onze lokale restaurants, winkels en andere getroffen
ondernemers. Samen voor elkaar, dat is Ambacht!

Voor nu: veel leesplezier!
Yvette Opmeer
Anouk van den Heuvel
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Ondernemersfonds: praat mee!
In het Actieprogramma Lokale Economie hebben gemeente, VAO en
Detailhandelsraad het initiatief genomen om te komen tot een gemeentebreed
ondernemersfonds. Een ondernemersfonds stimuleert samenwerking tussen
ondernemers om in gezamenlijkheid de bedrijfsomgeving verder te ontwikkelen. En
hiermee een sterk vestigingsklimaat en economisch bruisend Hendrik-Ido-Ambacht te
waarborgen.
Wat is een ondernemersfonds?
Bij een ondernemersfonds dragen ondernemers en vastgoedeigenaren door een
verhoging van de OZB-belasting op niet-woningen bij aan een fonds, waarbij zij deze
bijdrage via samenwerking met andere ondernemers in hun omgeving weer kunnen
inzetten voor collectieve investeringen of activiteiten. Denk hierbij aan
camerabeveiliging, parkmanagement, promotionele activiteiten en
leegstandsbestrijding. Allemaal investeringen die een bijdrage leveren aan het
ondernemersklimaat. Ondernemers bepalen in gezamenlijkheid de bestedingsdoelen,
iedere ondernemer draagt via de OZB bij en iedere ondernemer profiteert mee. Een
fonds voor en door alle ondernemers dus.
Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Om het mogelijk te maken om samen te werken wordt de gemeente opgedeeld in
zogeheten trekkingsgebieden: logisch samenhangende gebieden zoals
bedrijventerreinen en winkelcentra. De samenwerkende ondernemers binnen deze
gebieden hebben recht op evenredig wat zij hebben opgebracht via de opslag op de
OZB en kunnen dit in vrijheid besteden aan collectieve doelen. De opslag is zodanig
dat het wel een substantieel budget oplevert, maar dat het niet teveel ingrijpt in de
begroting voor u als ondernemer. Gedacht wordt aan een opslag die start met €30 per
€100.000 WOZ-waarde en in 3 jaar oploopt naar €70 per €100.000 WOZ-waarde.
Wij horen u graag!
Bent u nieuwsgierig naar wat dit verder inhoudt of wilt u meepraten over de
ontwikkeling van het fonds? Het is een fonds voor ondernemers, door ondernemers,
dus uw inbreng is hier van harte welkom. Begin juli worden verschillende (digitale)
sessies georganiseerd om hierover in gesprek te gaan. Hou hiervoor de website
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen in de gaten. Ook kunt u contact opnemen via
economie@h-i-ambacht.nl.

Ondernemer aan het woord: Dennis en Shirley van Soleil Prestige
De zon schijnt weer voor Soleil Prestige
Regen en fris. Een betere dag kon Zonnestudio
Soleil Prestige zich niet wensen voor de
heropening sinds de lockdown. “We zijn altijd
positief gebleven en nu zijn we hartstikke blij. “De
routine en de klanten zijn terug”, zegt medeeigenaar Dennis Giesselbach.
Natuurlijk hing er een tijd een donkere wolk boven
Soleil Prestige. Eind 2018 namen Dennis en zijn
vrouw Shirley de zaak over. Ze zaten na een grondige
verbouwing in een opwaartse spiraal, totdat de
overheid alles op slot gooide. Dennis had gelukkig nog
zijn baan buiten de zonnestudio om, maar zijn vrouw
kwam door de lockdown thuis te zitten met hun kind
van twee. De dagelijkse routine van het gezin was
weg. De personeelsleden met vast contract konden
gelukkig doorbetaald worden, deels vanuit de NOW-regeling, deels van het
spaargeld. “Wij zijn verantwoordelijk voor hun boterham, maar waren ook aan
handen en voeten gebonden. We konden niet meer doen dan we deden.”
Aan het knallen
Tijdens de lockdown onderhielden Shirley en Dennis nauw contact met hun klanten
en het personeel. Een positieve inslag hielp hen door de nare tijd heen: “We zaten
geen moment stil, bleven nadenken over de toekomst”, blikt Dennis terug. “Wat
wilden we na de lockdown doen? Die gedachtes en brainstormmomenten hebben
we omgezet in extra producten en nieuwe plannen voor de toekomst. Zoals een
tweede zaak, die we serieus overwegen. We zijn weer aan het knallen, de energie
stroomt door ons lijf. Onze inzet van de afgelopen jaren loont en dat geeft een boost
om door te pakken. We merken dat onze klanten dat waarderen. We geven ze
aandacht, vragen hoe het met ze gaat, volgen belangrijke gebeurtenissen in hun
leven en vragen hier ook naar. Dat is het grote voordeel van een kleine
gemeenschap als in Ambacht: We kennen onze klanten persoonlijk en dat vinden
ze fijn.”
Goodwill
Tijdens de noodgedwongen sluiting onderhielden Shirley en Dennis ook contact met
andere beautycenters in Ambacht en zonnestudio’s door hele land. Dennis:
“Brainstormen over de situatie, we leerden van elkaar om ermee om te gaan en hoe
we contact konden houden met onze klanten, gemeente en personeel. We
veranderden van concurrenten in lotgenoten, die het samen moesten doorkomen.
Van elke situatie proberen wij altijd te leren, ook van deze sluiting. Het geeft ons een
goed gevoel dat we overeind zijn gebleven en dat we weer volle bak vooruitgaan.
Alsof we nooit in een lockdown zijn geweest. Natuurlijk voelden we de frustratie dat
contactbedrijven weer open mochten en wij, als niet-contactbedrijf, niet. Dat heeft
nooit iemand ons kunnen uitleggen. Maar de klanten zijn terug en steunen ons door
bijvoorbeeld gebruik te maken van onze heropeningsactie. Die goodwill naar ons
toe voelt zo goed. We zijn blij dat we weer open zijn.”
www.soleilprestige.nl.

Nieuwe baan voor Anouk van den Heuvel
Na ruim 12,5 jaar bij de gemeente Hendrik-IdoAmbacht ga ik aan een nieuwe uitdaging beginnen.
Per 1 juli start ik als gebiedsmanager bij de gemeente
Dordrecht.
De afgelopen jaren heb ik veel ondernemers ontmoet
en gesproken. In goed contact en in prettige
samenwerking met de ondernemers heb ik me
ingezet voor het verbeteren van het
ondernemersklimaat in Ambacht. Het afgelopen jaar
was voor velen van u een moeilijke periode. Gelukkig
gaan we nu weer voorzichtig terug naar meer versoepelingen en ruimte.
Ik wens u allen alle goeds toe voor uw onderneming en voor u persoonlijk. Hartelijk
dank voor de samenwerking en wie weet: tot ziens!
Anouk van den Heuvel

Energie besparen met LED
Het elektriciteitsverbruik bij organisaties bestaat, soms ongemerkt, voor een groot deel
uit verlichting. LED-verlichting is energiezuinig. In kantoren en bedrijfsruimten wordt
LED steeds vaker als basisverlichting gebruikt. Door het toepassen van LEDverlichting ten opzichte van conventionele TL-verlichting kan er ongeveer tot 60%
energie worden bespaard. In combinatie met bewegingssensoren of een
daglichtafhankelijke regeling kan de energiebesparing zelfs oplopen tot boven de 80%.
Dit is maar een van de vele mogelijkheden die er zijn om uw pand te verduurzamen.
Hebt u geen idee 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.

Nieuws van de VAO
Samen kom je verder
De slogan `Samen kom je verder
´ geeft goed weer waarom de
negen ondernemersverenigingen
in de Drechtsteden
samenwerken in de Federatie
Drechtsteden. Via deze Federatie
hebben alle
ondernemersverenigingen
speerpunten opgesteld. Deze zijn
onlangs gebundeld en uitgereikt
om vanuit het oogpunt van werkgevers regionale knelpunten, kansen en prioriteiten
onder de aandacht te brengen.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen zijn investeren in vernieuwing en vooral de
samenwerking tussen alle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het
Drechtstedengebied. Dat betekent naast de bedrijven ook de politiek, de burgers en
de maatschappelijke instellingen zoals woningcorporaties. Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar is het van belang dat politieke partijen
kennis nemen van de visie van het bedrijfsleven. Op deze manier wordt door het
bedrijfsleven aandacht gevraagd voor regionale kansen, prioriteringen en
knelpunten. Dat betekent dat ook een aantal ondernemersbelangen op dat niveau
behandeld moeten worden.
Boekje
Dit boekje wordt uitgereikt aan de bestuurders en gemeenteraadsleden in HendrikIdo-Ambacht, maar ook aan alle leden van de VAO. Bij interesse graag contact
opnemen met de VAO.

Het is de hoogste tijd!
Nu de kapsels allemaal weer fatsoenlijk gekapt zijn,
de nagels mooi in de gekleurde lak zitten, de
zomertenuetjes weer geshopt zijn bij de lokale ondernemers en iedereen natuurlijk
al weer druk bezig is met het kweken van een sixpack, ontbreekt er nog maar één
ding voor een mooi en gelukkig ondernemersleven: een live VAO-bijeenkomst!
Gelukkig hebben we goed nieuws: op dinsdag 22 juni organiseert de VAO de eerste
echte live borrel van 2021. En wat hebben we daar naar uitgekeken! Deze eerste
live bijeenkomst is alleen voor VAO-leden.
We nodigen je van harte uit van 17.00 tot 21.00 uur op de buitenpatio van Cascade
om je mede-ondernemers weer eens echt in de ogen te kijken. Weliswaar op
anderhalve meter afstand, maar wel met een lekker hapje en een drankje. We
ondernemen het ervan!
Er is ruimte voor 50 personen, dus wees er snel bij en meld je aan! Zien we je dan?

Zomerondernemer: voor de jongere generatie!

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) met 3
maanden verlengd
Voor inwoners van de Drechtsteden die vanwege de
coronacrisis hun woonkosten (incl. kosten elektriciteit
en gas) niet (meer) kunnen betalen is er de TONK
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
Goed nieuws, want de TONK is verlengd met 3
maanden.
TONK in het kort
De periode waarop de TONK betrekking heeft is verlengd met 3 maanden. U
kunt de TONK voor 9 maanden aanvragen.
Het maximumbedrag van deze financiële ondersteuning is € 750,- per maand,
voor een periode van maximaal 9 maanden.
De inkomensgrens is verhoogd van 130% naar 170% van het Wettelijk Sociaal
Minimum.
De vermogensgrens 'beschikbare geldmiddelen' is verhoogd (was voor
alleenstaanden en gehuwden/alleenstaande ouder resp. € 6.295,- en € 12.590,-.
Dit wordt resp. € 31.340 en € 62.680).
Aanvragen kan tot 1 november 2021, voor de periode van maximaal 9 maanden
(1 januari 2021 tot 1 oktober 2021).
De TONK is onbelast, waardoor de TONK geen gevolgen heeft voor uw
toeslagen en aangifte inkomstenbelasting 2021.
Voor meer informatie, ga naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Rijksoverheid verlengt steunpakket

Corona: Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden
kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook
terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw
vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.
U kunt voor kredietregelingen bij uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank,
terecht. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en
ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de Sociale Dienst
Drechtsteden. Ook de TONK-regeling is hier aan te vragen.
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen
kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

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
economie@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 economie@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

