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Beste ondernemers van Ambacht,
Beste ondernemer,
Alweer de vierde keer dat we elkaar zo treffen in deze ‘Corona-tijd’. Inmiddels zijn we
negen weken onderweg en qua besmettingen en slachtoffers gaat het de goede kant
op. Toch wen ik niet aan de aantallen doden. ‘Slechts 24’ krijg ik nog niet over mijn
lippen. Elke dag wordt opnieuw duidelijk wat voor een verwoestende ziekte dit kan
zijn.
Voor ondernemers was er zowel goed als slecht nieuws. Sommigen mochten weer
aan de slag (marktkooplieden, kappers). Voor anderen schoof het perspectief op
betere tijden verder naar achteren. En dat doet pijn en geeft zorg. Ik ging een week
geleden op bezoek bij een aantal ondernemers om te vragen hoe het hen vergaat in
deze tijd. De veerkracht van de ondernemers inspireerde mij. Bekijk hieronder de
beelden van die bezoeken. Tot slot: ik wens alle ondernemers in moeilijke
omstandigheden veel sterkte in zakelijk en persoonlijk opzicht. En laat het ons weten
als u in de problemen raakt. Misschien kunnen we u op weg helpen naar een
oplossing.
Vriendelijke groeten,
André Flach
Wethouder Economie

Lokale maatregel verlengd tot 1 september
De mogelijkheid om uitstel te krijgen voor het betalen
van de gemeentelijke belastingen is verlengd tot 1
september 2020.
Dit geldt voor:
1. Ondernemers met personeel en een kantoor-,
bedrijfs- of winkelpand.
2. Particulieren die werken als ZZP’er.
3. Particulieren die een flex-contract of 0urencontract hebben.
4. Verenigingen en stichtingen.
Uitgebreide informatie en het aanvraagformulier vindt u op:
www.h-i-ambacht.nl/coronaenambachtseondernemers.

Maatregelen van de Rijksoverheid
750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op
kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten
mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van
10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is
mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. Meer informatie vindt u hier.

Derde voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (TOZO)
Op 8 mei ontvingen alle gemeenten beschikkingen met een derde voorschot voor de
uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (Tozo). Voor de zelfstandige ondernemers in onze gemeente is nu totaal
al ca. 3,3 miljoen ontvangen vanuit deze regeling. Lees hier meer.

Tijdelijk gratis coaching voor mkb-ondernemers
Komt u er niet uit bij de Kamer van Koophandel voor advies, omdat u meer hulpt nodig
hebt? Dan kunt u terecht bij de stichting Ondernemersklankbord (OKB). Bij deze
stichting werken veel oud-ondernemers, die mkb-ondernemers gedurende enkele
maanden hulp bieden om uit de problemen te komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld
gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. Het Ministerie van Economische
zaken verstrekt nu subsidie. Hierdoor is de diensverlening van het OKB tijdelijk zonder
kosten. Het ondernemersklankbord vindt u hier.

Bericht van de Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)
Bij de VAO kunnen alle ondernemers terecht met hun vragen. Dus ook niet-leden. En
iedere ondernemer kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de VAO. Kijk voor
meer informatie op: http://www.vaonet.nl.
Hebt u mensen nodig? Of zoekt u nieuwe opdrachtgevers omdat opdrachten niet meer
door gaan? Hebt u tips voor andere ondernemers om de coronacrisis door te komen?
Plaats dan nu gratis een kort en bondig bericht op www.ambachtwerkt.nl. Laten we
met elkaar zorgen dat Ambacht werkt!

Meer inzicht in uw situatie
Coroncalculator
De coronacalculator is een tool van VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze tool geeft
direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.
Ook vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Kijk voor meer informatie
op https://www.coronacalculator.nl/.
KVK Corona regelingencheck
Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op
uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor uw
onderneming belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er
blijven uitzonderingen.
https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer

Agenda
Dit jaar geen VAO BBQ. Alle evenementen met een vergunnings/meldplicht zijn tot 1 september niet toegestaan.
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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