Nieuwsbrief Ondernemers & Corona
Beste ondernemers in Barneveld,
We leven in een bijzondere tijd. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus betekenen ook veel voor u als ondernemer.
We zijn blij met het forse maatregelenpakket dat het kabinet deze week
presenteerde.
Naast de eerder door het kabinet bekendgemaakte maatregelen, staan we
als gemeente naast onze ondernemers. We zijn er voor u. Onze betrokkenheid bestaat uit de volgende activiteiten:

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.
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Didi Dorrestijn-Taal
Wethouder Economie

André van de Burgwal
Wethouder Werk & Inkomen

LANDELIJKE HULP
Verbinden
U vindt in deze nieuwsbrief onder andere een overzicht van handige websites waar u meer informatie (speciaal voor ondernemers) kunt vinden.
Informeren
Wij breiden het 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;
een mooie samenwerking tussen gemeente, BIK Barneveld en de samenwerkende ondernemersverenigingen.

MKB Nederland, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen
een Coronaloket voor ondernemers geopend:
- Telefoonnummer: 0800-2117
- Bereikbaarheid:
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
- Website:
www.kvk.nl/corona/
U vindt hier ook alle informatie over de economische steunmaatregelen die
het kabinet op 17 maart jl. bekendgemaakte:
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ofwel het Noodfonds
Overbrugging Werkgelegenheid) (Ministerie SZW)
- Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (zie ook hieronder bij
Lokale hulp) (Ministerie SZW en Gemeenten)
- Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

-

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (Ministerie
EZK)
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (Ministerie
EZK)
Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie LNV)
Overleggen over de toeristenbelasting (Rijk en Gemeenten)
Compensatieregeling getroffen sectoren (Ministerie EZK)
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

LOKALE HULP
Coronadesk Ondernemersloket Barneveld
De coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld verbindt en informeert.
- Telefoon: werkdagen 9.00 tot 13.00 uur (0342-495888 of 14 0342)
- Mail: werkdagen 9.00 tot 16.30 uur (coronadesk@barneveld.nl)
Gemeentelijke belastingen en heffingen (incl. toeristenbelasting) 2020
Het college van B&W heeft besloten om ondernemers uitstel te verlenen
van het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 voor de
periode maart-september 2020. Daarnaast heeft het college besloten de
voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 pas in november 2020 op te
leggen. Over hoe een en ander verder wordt uitgevoerd, volgt nader bericht.

levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en
hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling
voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in
de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. We zijn in afwachting van nadere berichtgeving over hoe deze
maatregel wordt uitgevoerd.
Hoe kunt u dit regelen?
Vul het online contactformulier in op:
www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/extra-ondersteuningzelfstandigen
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers/vragen-over-de-extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers
Gratis parkeren in het centrum van Barneveld
Het college van B&W heeft ook besloten om het parkeren in het centrum
van Barneveld in ieder geval tot en met 31 mei 2020 gratis te laten zijn.
Wellicht ten overvloede: voor het Gowthorpeplein geldt dat hier van
woensdagavond 18.00 uur tot en met donderdag 15.00 uur – in verband
met de donderdagmarkt – niet mag worden geparkeerd.
NUTTIGE WEBSITES

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor

Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen of de gevolgen ervan
voor u als ondernemer?
U vindt meer informatie op de volgende plekken:
- www.rijksoverheid.nl/coronavirus
- www.rivm.nl
- www.kvk.nl/corona/

U vindt hieronder ook sectorspecifieke informatie:
- VNO-NCW: www.vno-ncw.nl/corona
- Transport en Logistiek Nederland: www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/
- LTO: www.lto.nl/informatie-coronavirus/
- Koninklijke Horeca Nederland: www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
- HISWA-RECRON: www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk
OPROEP
Mondkapjes gevraagd
Er ontstaat een nijpend tekort aan mondkapjes bij een aantal zorgverleners. Heeft u een voorraad mondkapjes? U kunt deze doneren zodat alle
werkers in de zorg goed beschermd de benodigde zorg kunnen leveren.
Alle beetjes helpen. Inleveren kan bij het Hulpverleningscentrum aan de
Nijkerkerweg 119 in Barneveld (tijdens werktijden).
CORONA OP DE WERKVLOER
Kijk voor praktische tips op de website van MKB Nederland. U vindt hier
tips over het omgaan met corona op de werkvloer: www.mkb.nl/corona.
Deze Nieuwsbrief “Ondernemers en Corona” is een uitgave van het Ondernemersloket Gemeente Barneveld.
Vrijdag 20 maart 2020

