Compensatieregeling getroffen sectoren
De overheid geeft ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast
bedrag van € 4000 via de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19.
U bent een ondernemer die geen inkomsten of grotendeels geen inkomsten meer heeft door de
overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden. U bent bijvoorbeeld:
•
horecaondernemer die verplicht de deuren heeft gesloten
•
ondernemer in de culturele sector waar evenementen niet mogen doorgaan
•
ondernemer in de reisbranche getroffen door het reisverbod
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg
van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of
grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een
forfaitair bedrag van € 4000,-. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen
voor deze noodmaatregel.
Voor meer informatie hierover en om u hiervoor aan te melden, zie onze website
www.tubbergen.nl/informatie-voor-ondernemers-zzpers onder het tabblad ‘maatregelen Rijk en
Provincie’. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Campings, vakantieparken en andere vormen van toeristisch verblijf
gesloten
De Veiligheidsregio Twente heeft extra maatregelen moeten nemen in de strijd tegen het
Coronavirus. Dit is vastgelegd in een noodverordening. Een belangrijk besluit hierin is dat
campings, vakantieparken, camperplaatsen alsook andere locaties waarin recreatief of toeristisch
verblijf plaatsvindt, gesloten zijn. Dit is gedaan om te voorkomen dat er een extra toestroom van
toeristen en recreanten naar Twente komt. Op die manier willen we verdere verspreiding van het
coronavirus tegengaan en voorkomen dat meer mensen gebruik moeten gaan maken van de
zorg in Twente (ziekenhuizen, huisartsen).


Recreatief en toeristisch verblijf is niet toegestaan. Dat geldt onder andere voor
vakanties en gebruik van seizoensplaatsen. Gasten die al aanwezig zijn, krijgen tot
uiterlijk zondagavond, 29 maart 2020,18.00 uur de tijd om te vertrekken. Gasten die nog
niet zijn gearriveerd, mogen ook niet komen.



Mensen die niet-recreatief in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een
verhuizing, verbouwing, echtscheiding of permanente bewoning, mogen blijven. Ook
arbeidsmigranten kunnen blijven. Let op: de plaatselijke regels over permanente
bewoning van vakantieverblijven in het kader van het bestemmingsplan, blijven gewoon
geldig.



Seizoensplaatshouders mogen hun seizoensplaats opbouwen, hun caravan brengen of
de plek onderhouden, maar verblijven mag niet. Uiteraard geldt ook bij deze activiteiten:
niet met een groep en let op de eis van anderhalve meter afstand.

De noodverordening zelf kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Twente. Klik hier
om naar hun website te gaan. (Onze tip: lees eerst de verkorte versie)

Aanvullende maatregelen voor warenmarkten
Er gelden aanvullende maatregelen voor warenmarkten. Uiteraard blijft de minimale afstand van
1,5 meter tussen personen ook hier van kracht. Tevens is door de Veiligheidsregio Twente
besloten dan er maximaal 10 marktkramen aanwezig mogen zijn. Bovendien mogen enkel en
alleen levensmiddelen worden verkocht.
De noodverordening zelf kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Twente. Klik hier
om naar hun website te gaan. (Onze tip: lees eerst de verkorte versie)

Provincie Overijssel start virtuele MKB-tour voor Coronaproblemen
bedrijfsleven
De provincie Overijssel start een virtuele tour langs MKB-bedrijven om te zien en te bespreken
tegen welke problemen bedrijven oplopen als gevolg van de coronacrisis. Op deze manier wil de
provincie te weten komen of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen werken, of dat
er aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar ook of er slimme ideeën zijn hoe met het virus of
met de crisismaatregelen kan worden omgegaan.
Wil je dat Eddy van Hijum virtueel jouw bedrijf een bezoek brengt om van jou te horen hoe het nu
gaat in deze crisistijd? Meld je dan aan via de website van de provincie Overijssel.

Website Tubbergen
Op onze website is veel informatie te vinden voor ondernemers. Hou deze dus goed in de gaten!

Contact met de gemeente
Zit het antwoord niet bij de door jou gezochte
informatie, of wil je als ondernemer een
geluid afgeven aan de gemeente Tubbergen?
Neem dan contact op met:



Wethouder Ursula Bekhuis via
06-51911069 of per
mail u.bekhuis@tubbergen.nl
Bedrijfsconsulent Bianca
Menderink via 06-20368668
of per mail via
b.menderink@noaberkracht.nl

Ondernemers in de vrijetijdsector kunnen
contact opnemen met:


Ilse Nijmeijer via 06-23510098 of
per mail op
i.nijmeijer@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.

