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Bekijk de webversie

Coronanieuwsbrief voor ondernemers
in de gemeente Altena
Met regelmaat informeren wij u over nieuwe landelijke
ontwikkelingen rond het coronavirus voor ondernemers. De
ontwikkelingen volgen elkaar snel op, het is tijd voor een
volgende nieuwsbrief.
Op 21 april maakte het kabinet bekend dat de meeste
maatregelen in principe tot en met 19 mei van kracht blijven.
Het primair onderwijs en de kinderopvang openen weer op 11 mei. Ook worden voor kinderen
en jongeren de sportmogelijkheden verruimd. Het verbod op evenementen blijft gehandhaafd tot
1 september. In de komende periode gaan verschillende sectoren plannen maken, die kunnen
bijdragen aan een (gedeeltelijke) opening in de anderhalvemetersamenleving. In de week vóór
19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Los van de kleine versoepeling van de maatregelen en het zetten van een kleine stap
voorwaarts, betekent het nieuws van het kabinet ook dat we het nog iets langer moeten
volhouden om samen de coronavirus maximaal te controleren. Een hele lastige opgave, met
grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ook voor u als ondernemer. Maar samen
komen we deze ongekende tijd door.
Wees solidair en ondersteun elkaar als ondernemer waar
mogelijk!
Een gezonde groet,
Wethouder Matthijs van Oosten
Team Ondernemen

Terugblik digitale Tour Ondernemen
Wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen toeren sinds vorig jaar door de
gemeente Altena om met plaatselijke ondernemers in contact te komen. Normaliter strijken zij
op diverse locaties en momenten neer om met ondernemers in gesprek te gaan over
bijvoorbeeld de ambities die een ondernemer heeft, of zaken waar ze in de praktijk tegenaan
loopt. Door de coronamaatregelen vond ‘Tour Ondernemen’ op woensdag 15 april niet fysiek
plaats maar gebeurde dat online via de Facebookpagina van de gemeente Altena:
www.facebook.com/altenagemeente. De ‘livesessie’ op Facebook werd door circa 50 mensen
bezocht. De vragen die via de chatfunctie binnen kwamen, werden meteen beantwoord.
Voor meer informatie over ‘Tour Ondernemen’ kunt u terecht bij:
Henri Gelevert (accountmanager bedrijven: bedrijventerreinen, MKB en
ondernemersverenigingen), bereikbaar via h.gelevert@gemeentealtena.nl of 06 20 52 23 18;
Tim van het Hof (accountmanager bedrijven: detailhandel, horeca en agrarische
ondernemers), bereikbaar via t.vanhethof@gemeentealtena.nl of 06 51 14 17 09.
De volgende tour vindt, tenminste als dat dan weer is toegestaan, plaats op 17 juni 2020:
gemeentewerf Werkendam, Beyerinckweg 12. Is dat niet het geval dan zullen wij weer een
virtuele bijeenkomst organiseren.

TOGS en uitbreiding SBI codes (TOGS)
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn
geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus?
Lijdt u schade door noodgedwongen sluiting, de inperking van
bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan
kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming
ontvangen van €4000,-. De tegemoetkoming is voor die
ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een
van de vastgestelde Standaard Bedrijfsindeling (SBI)-codes.
Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling uit te breiden naar meer sectoren.
Daardoor hebben meer beroepsgroepen en sectoren toegang tot de TOGS-regeling, zoals
kleinere mkb-winkeliers in de food, taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen,
fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen.
Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april gebruik maken van de verruimde TOGS.

TOZO update d.d. 22-4-2020
De Tozo biedt extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die financieel worden getroffen
door de gevolgen van het coronavirus. Deze regeling loopt tot 1 juni 2020 en biedt 2 vormen
van ondersteuning:
De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.
Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen hier ingediend worden.
Vanaf het moment dat de Tozo-regeling is opengegaan, heeft de gemeente ongeveer 480
aanvragen van ondernemers ontvangen. Daarvan zijn:
226 aanvragen behandeld en betaald
180 aanvragen zijn in behandeling
79 aanvragen zijn nog te behandelen
De gemeente verwacht binnen de vooraf gestelde behandelingstermijn van 4 weken (tot 1 mei)
alle aanvragen te hebben behandeld en de betalingen te hebben verricht.

WerkgeversServicePunt West-Brabant: regionaal
sparringpartner voor personele vraagstukken
Het WerkgeversServicePunt (WSP) is een samenwerking van
gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en
andere partijen. Ook in deze tijd denken de medewerkers van
het WSP graag mee met werkgevers. In de ene sector ligt het
werk stil, terwijl een andere nu juist stevig doorwerkt. Heb je twijfels of je het personeel nog wel
kan blijven inzetten? Ben je juist op zoek naar personeel dat vanaf morgen kan beginnen?
Voor meer informatie: https://wspwestbrabant.nl/corona/ of bel het WSP via 0800 – 0616.

Koop Lokaal
Naast al het leed en de onzekerheid door corona, gebeuren er ook mooie positieve dingen in
Altena. Zo hebben de VVV Biesboschlinie en Beleef Altena met #KoopLokaalAltena een
platform gelanceerd om lokale ondernemers te ondersteunen. Daarnaast is ook Puur uit Altena
druk bezig om lokaal geproduceerde producten bij mensen thuis te leveren. Beide initiatieven
tonen juist in deze tijd het belang en de kracht van lokale ondernemers. Ondersteun daarom
lokale ondernemers en koop lokaal!

Aanvraag van NOW regeling is mogelijk
Sinds 6 april kunnen werkgevers de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) aanvragen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies
tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel
contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De
regeling werktijdverkorting is dus gestopt.
Om een aanvraag in te dienen of voor meer informatie op kijk op de website van het UWV.

REWIN
Ook tijdens de coronacrisis zijn veel bedrijven bezig met innoveren,
verslimmen en verbinden. Ondanks de crisis zien zij kansen voor nieuwe
producten, diensten en business modellen. Speciaal om hen daarbij te
ondersteunen helpt Rewin bedrijven in de regio West-Brabant daarbij. Voor
meer informatie: https://www.rewin.nl/nieuws/corona.html

Checklist regelingen voor ondernemers
De afgelopen tijd zijn er veel ondersteuningsmaatregelen genomen om ondernemers en
bedrijven door deze crisis heen te helpen. Om te voorkomen dat je als ondernemer bepaalde
regelingen over het hoofd ziet heeft de Kamer van Koophandel een checklist en een online tool
ontwikkeld, waarbij je als ondernemer binnen een paar stappen weet welke regelingen op jou
van toepassing zijn.

Checklist

Tool

Oproep
Heeft u vragen, naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stel ze gerust aan het team
Ondernemen, bereikbaar via ondernemen@gemeentealtena.nl
Deel deze nieuwsbrief zoveel mogelijk met uw eigen ondernemersnetwerk!

LinkedIn

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@gemeentealtena.nl toe aan uw adresboek.

