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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Beste ondernemer,
Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijkse
leven en ook op dat van u als ondernemer. Wij begrijpen dat
het voor u een onzekere en zware tijd is. Daarom denken we
als gemeente Altena graag met u mee en willen wij onze
steun naar u uitspreken en helpen waar mogelijk.
In dit bericht zetten we de belangrijkste dingen voor u op een rij.

Maatregelen vanuit de Rijksoverheid
Vanwege het coronavirus heeft het kabinet dinsdag 17 maart besloten om uitzonderlijke
economische maatregelen te nemen om, naast onze gezondheid, ook onze banen en inkomens
te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
In deze brief van het kabinet aan de Tweede Kamer kunt u daar meer over lezen. Daarnaast
kondigde het kabinet op 23 maart aanvullende maatregelen aan om het coronavirus te
bestrijden.

Steun vanuit de gemeente Altena
Als gemeente Altena willen wij waar mogelijk onze
ondernemers steunen in deze zware tijden. De
volgende punten willen wij bij u onder de aandacht
brengen:
•

•
•

op onze website en social media houden we
ondernemers en bedrijven op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en belangrijke informatie
voor ondernemers;
zelfstandig ondernemers kunnen bij de gemeente terecht om een beroep te doen op
financiële ondersteuning;
ondernemers met betalingsproblemen kunnen een beroep doen op de verruimde
mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen voor de gemeentelijke belastingen via
SVHW.

Ook zijn er andere instanties waar u terecht kunt voor hulp en financiële steun.

Corona informatie voor ondernemers en bedrijven
Op www.gemeentealtena.nl hebben we naast algemene informatie over de impact van het
coronavirus ook specifieke informatie voor ondernemers en bedrijven geplaatst. De informatie
op de website, waarbij wij de landelijk geadviseerde richtlijnen volgen, houden wij voortdurend
zo actueel mogelijk.
Naast de website is het team Ondernemen van de gemeente Altena ook actief op LinkedIn.
Daarop delen we zoveel mogelijk updates en nieuwe informatie voor ondernemers en bedrijven.

Volg ons op LinkedIn

Ondersteuning van zelfstandige ondernemers
Zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in de financiële problemen zijn
gekomen, kunnen zich melden bij de gemeente voor financiële ondersteuning. De voormalige
Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wordt op dit moment vervangen door de
zogenaamde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers).
Zelfstandig ondernemers kunnen zich alvast melden door het contactformulier in te vullen en te
mailen naar: zzp@gemeentealtena.nl. Zodra er meer bekend is over de regeling, nemen we
dan contact met u op.

Gemeentelijke belastingen
Voor zzp’ers en ondernemers die door de ontstane situatie in
betalingsproblemen (dreigen te) komen, wordt een
uitstelbeleid gehanteerd voor de gemeentelijke belastingen.
Als dit bij u het geval is, kunt u een verzoek indienen bij de
SVHW om uitstel van betaling. Houd daarvoor de website van
de SVHW in de gaten. Daar kunt u ook terecht voor meer
informatie over deze regeling.

Algemene informatie voor ondernemers
Bent u op zoek naar meer algemene informatie voor ondernemers dan kunt u die vinden op de
website van de Kamer van Koophandel of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor specifieke informatie kunt u als ondernemer vaak ook terecht op de website van de eigen
branchevereniging.

Oproep
Wij vragen u deze open brief met andere ondernemers te delen en elkaar zoveel mogelijk te
helpen om de gevolgen van deze crisis te beperken.
Wij wensen u veel sterkte, gezondheid en een goede voortzetting van uw onderneming toe.
Met vriendelijke groet,

Matthijs van Oosten
Wethouder Economische Zaken

