Het Coronavirus raakt ook de Tubbergse economie
Al op vrijdag 13 maart kregen ondernemers te maken met afzeggingen vanwege het
coronavirus. Veel geplande activiteiten kunnen niet meer doorgaan. Dit brengt
onzekerheid met zich mee. De getroffen maatregelen lijken op dit moment de enige
manier om verdere besmetting te vertragen. Wij hopen ook echt dat iedereen zich hier
zo veel mogelijk aan zal houden. En hoewel niemand de gehele situatie nu kan
overzien, beseffen we heel goed dat deze maatregelen vaak praktische, maar ook
financiële problemen met zich mee kunnen brengen. Ondernemers, maar ook
zelfstandigen zonder personeel, kunnen terecht bij verschillende instanties voor
informatie, hulp en financiële steun.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beantwoordt algemene vragen van
ondernemers. Veel informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid en
de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te
bereiken is op 0800-2117 van 08.30 tot 17.00 uur.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus,
kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor
op de website van de KvK.

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van
teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een
overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een
borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit
is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via uw bank.

Financiële ondersteuning
Ben je als ondernemer in financiële problemen geraakt door het coronavirus of dreig je
in de problemen te raken? Wellicht kan ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) je
helpen met financiële ondersteuning. Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact met

hen op via www.rozgroep.nl/contact. ROZ werkt in opdracht van de gemeente
Tubbergen en biedt onder andere hulp aan ondernemers in financiële problemen. Zij
geven advies en bekijken of ze vanuit de financiële mogelijkheden van het Bbz, het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen, jouw bedrijf kunnen helpen. Het Bbz is een
overheidsregeling die ROZ voor de gemeente Tubbergen uitvoert. De regeling kent
twee ondersteuningsmogelijkheden: een inkomensaanvulling en een krediet.
Meer info vind je ook op www.rozgroep.nl.

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van
het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk
niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de
Tweede Kamer.

Contact met de gemeente Tubbergen
Zit het antwoord niet bij de door jou gezochte informatie, of wil je als ondernemer een
geluid afgeven aan de gemeente Tubbergen? Neem dan met onze bedrijfsconsulent
Bianca Menderink via 06-20368668 of per mail via b.menderink@noaberkracht.nl.

Ben je nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar wil je wel op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hier aan!

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
(0546) 628000

Heb je vragen? Mail het ons!

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

