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We leven in een bijzondere tijd. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus betekenen ook veel voor u als ondernemer.
Wij sturen u deze brief om u te laten weten dat wij erg met u meeleven. Want je zult je
orderportefeuille maar zien slinken. Werkzaam zijn in de horeca en geen gasten meer
mogen ontvangen. Je zult je personeel maar gedwongen naar huis hebben moeten
sturen. Op allerlei manieren wordt ook ondernemend Barneveld getroffen.
Wij zijn blij met het forse maatregelenpakket dat het kabinet eerder deze week bekendmaakte. U leest in de bijlage een samenvatting van die maatregelen en hoe u hier aanspraak op kunt maken.
Wat doet Barneveld?
Naast de door het kabinet bekendgemaakte maatregelen, staan we als gemeente én
ondernemersverenigingen naast onze ondernemers. We zijn er voor u. Onze betrokkenheid bestaat uit de volgende activiteiten:
Informerend
 Wij hebben – als bijlage bij deze brief – een overzicht met handige websites opgenomen waar u meer informatie (speciaal voor ondernemers) kunt vinden. Wij hebben daarbij een selectie gemaakt van de voor Barneveld meest in het oog springende sectoren.
 U treft bij deze brief de eerste “Nieuwsbrief Ondernemers & Corona” van het Ondernemersloket Barneveld aan.
Adviserend
Wij breiden het – wellicht bij u bekende – Ondernemersloket Barneveld in ieder geval
tot en met eind april uit met de coronadesk. U kunt bij deze desk vragen en opmerkingen kwijt die te maken hebben met de uitbraak en de gevolgen van het coronavirus
voor u als ondernemer.
De coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld wordt bemenst door medewerkers van de gemeente Barneveld en een pool van ervaren ondernemers uit verschillende sectoren en kernen van de gemeente Barneveld.

We hebben deze desk als gemeente én BIK Barneveld en de samenwerkende ondernemersverenigingen opgezet. Wij zijn de ondernemers, die zich voor andere ondernemers willen inzetten, zeer erkentelijk.
De coronadesk Barneveld is als volgt bereikbaar:
▪ per telefoon op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (via 0342-495888 of 14 0342);
▪ per mail op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (coronadesk@barneveld.nl).

Blad 2

Samen sterk en saamhorig
We zijn een samenleving waarin we oog, oor en hart hebben voor elkaar. In tijden van
vreugde, maar ook van zorg. We zien in Barneveld óm naar elkaar. Als mensen onderling, maar ook als overheid en ondernemers.
Wij wensen u sterkte, wijsheid en doorzettingsvermogen.
Met goede groet,
mede namens het college van burgemeester en wethouders en
mede namens het bestuur van BIK Barneveld en de ondernemersverenigingen,

Didi Dorrestijn-Taal
Wethouder Economie

André van de Burgwal
Wethouder Werk & Inkomen

Gijs Eikelenboom
Voorzitter
BIK Barneveld/SOGB

BIJLAGE
Maatregelenpakket Rijksoverheid
Het kabinet heeft 17 maart jl. besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat
geld in de bedrijven blijft.

Blad 3

De maatregelen:
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
9. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB)
Waar kunnen ondernemers terecht?
• Voor de verruimde kredietregelingen melden ondernemers zich bij hun kredietverstrekker.
• Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst
Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
• Voor de extra ondersteuning zelfstandig ondernemers kunt u zich melden bij de gemeente Barneveld. Vul daarvoor een online contactformulier in op www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/extra-ondersteuning-zelfstandigen
• De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden
zo spoedig mogelijk opengesteld.
• Voor de BBMKB-regeling kunt u contact opnemen met uw bank.
Algemeen / Gemeente Barneveld
• Voor algemene informatie over het coronavirus, wat dit betekent en wat we kunnen
doen, verwijzen wij u naar de website van het RIVM (www.rivm.nl);
• Voor wat dit voor de gemeente Barneveld betekent, kijkt u op www.barneveld.nl.
• Voor bijstand aan zelfstandigen en eventueel bedrijfskapitaal is er de zogenoemde
Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Deze regeling wordt tijdelijk
versoepeld. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers/vragen-over-de-extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers of vul het contactformulier in op www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/extra-ondersteuning-zelfstandigen
Algemeen / Kamer van Koophandel Coronaloket
Verschillende koepel- en brancheorganisaties informeren hun achterban door middel
van up to date websites.

•

Blad 4

Heeft u als ondernemer vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met
het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel
dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Sectoren
• VNO-NCW: https://www.vno-ncw.nl/corona
• Transport en Logistiek Nederland: https://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/
• LTO: https://www.lto.nl/informatie-coronavirus/
• Koninklijke Horeca Nederland: https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
• HISWA-RECRON: https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk
Voor wat betreft de toeristische sector gelden er – los van de algemene maatregelen –
op dit moment geen specifieke maatregelen, maar mogelijk verandert dit de komende
periode. Wij volgen daarin de landelijke richtlijnen.
Via de website van de gemeente en via Go Barneveld wordt u daarover geïnformeerd,
mocht dat aan de orde zijn. In ieder geval is de – inmiddels traditionele – openingsbijeenkomst van het toeristische seizoen op 6 april 2020 uitgesteld.

