Aan de horecaondernemers,
ondernemers MKB en ZZP’ers

Betreft
Informatiebrief tijdelijke voorziening inkomensondersteuning
ondernemers

Geachte heer/mevrouw,

De gezondheidsmaatregelen die het kabinet afgekondigd heeft, hebben
een enorme impact en enorme consequentie voor velen van jullie.
Datum De horecaondernemers, ondernemers MKB en de ZZP’ers treffen deze
23 maart 2020
maatregelen op dit moment misschien nog wel het meest.
Ons kenmerk
Z/20/140622
225017

Het verlies van inkomsten kan bovendien moeilijk worden ingehaald
wanneer het coronavirus achter de rug is. Het collegebestuur beseft dit
terdege.
Behandeld door

Heerings, Nathalie
(Beekdaelen)

Het kabinet komt met een compensatieregeling met passende maatregelen voor ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door de
maatregelen die als gevolg van de coronacrisis zijn genomen.
Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s
aan steun. 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.
Maar als gemeente beseffen we heel goed dat er ondernemers zijn die
hier niet op kunnen wachten en in financiële nood dreigen te raken.
Het college heeft daarom besloten een ‘tijdelijke voorziening
tegemoetkoming inkomen’ in te richten voor ondernemers die in
financiële nood dreigen te raken door de coronacrisis.
In eerste instantie richten wij ons op de horecaondernemers en de
ZZP’ers, ondernemers MKB en de horecaondernemers.
Wat wordt bedoeld met een tijdelijke voorziening?
Komt een ondernemer in financiële nood, dan zijn er normaliter verschillende mogelijkheden om een financiële ondersteuning aan te vragen.
Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website en de website
van ISD Kompas en ISD BOL .

De verwachting is echter dat er ten gevolge van de corona-crisis een
enorme toename in het aantal aanvragen gaat komen. Deze toename
legt een extra groot beslag op onze partners waardoor de toekenning
van een uitkering mogelijk langer dan normaal gaat duren.
Voor u als ondernemer is dit een onwenselijke situatie!
De gemeente Beekdaelen biedt ondernemers die door de coronacrisis in
financiële nood raken de mogelijkheid om versneld en eenvoudig een tijdelijke voorziening aan te vragen. Deze tijdelijke ondersteuning biedt u
als ondernemer een adempauze. Het reguliere uitkeringstraject via onze
partners loopt intussen gewoon verder.
Hoe kunt u deze tijdelijke voorziening aanvragen?
Deze tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning is bedoeld voor
horecaondernemers, MKB en ZZP’ers gevestigd in Beekdaelen.
Op www.beekdaelen.nl/tijdelijkevoorziening vindt u alle informatie over
deze tijdelijke voorziening. Vul het aanvraagformulier en de AVG-verklaring in, onderteken beide formulieren en stuur deze samen met een
scan/kopie van u paspoort, uittreksel KvK, plus een kopie/scan/screenprint van uw bankrekening naar een van de beide mailadressen:
Bent u horecaondernemer?
Dan stuurt u de aanvraag en bijlagen aan: horeca@beekdaelen.nl
Heeft u een MKB of bent u ZZP’er?
Dan stuurt u de aanvraag en bijlagen aan: mkb-zzp@beekdaeleen.nl
U ontvangt automatisch een ontvangstbericht. Onze medewerkers
nemen telefonisch contact met u op. Alle aanvragen worden getoetst.
Indien u een voorschot aanvraagt, en uw aanvraag wordt positief
beoordeeld, ontvangt u binnen vijf werkdagen een voorschot van
€ 1.500,-.
Waar kunt u terecht met andere (financiële) vragen?
Voor veel financiële vragen is uw boekhouder of accountant het eerste
aanspreek punt. Heeft u vragen over uw lening of hypotheek, neem dan
contact op met uw hypotheek- of kredietverstrekker.
BELASTINGDIENST
Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk: Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk
opengesteld.

GEMEENTEBELASTINGEN
De BsGw geeft ondernemers uitstel van betaling tot 1 juni 2020.
Heeft u een bedrijfspand?
U ontvangt automatisch bericht van de BsGw hierover.
Heeft u geen bedrijfspand en werkt u vanuit uw eigen woning?
Neem dan zelf contact op met de BsGw. Kijk op www.bsgw.nl.
of bel op werkdagen van 09:00 tot 17:00 met 088-8420420.
OVERIGE VRAGEN
Heeft u als ondernemer andere vragen over het coronavirus?
Kijk dan op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.
Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?
Bel dan het landelijke adviesteam via 0800 - 2117.
Kijk ook op www.beekdaelen.nl voor meer informatie rondom corona
en de gevolgen voor u als ondernemer.
Wij hopen dat deze tijdelijke regeling u als ondernemer in de
gelegenheid stelt deze moeilijke tijd te overbruggen.
Weet dat het college van Beekdaelen achter u staat!
Wij wensen u heel veel sterkte in deze onzekere tijd.
Pas goed op elkaar en op u zelf!
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Eric Geurts,
Burgemeester

