Ondernemers in Tubbergen kunnen zich aansluiten bij
www.koopintubbergen.nl
Ondernemersverenigingen en de gemeente Tubbergen bundelen in de Corona-crisis hun
krachten. Er wordt gewerkt aan een online platform waar klanten kunnen bestellen, betalen en
producten kunnen laten bezorgen. Lokale ondernemers uit Tubbergen, zoals winkeliers en
horeca, kunnen via dit online platform verkopen aan hun klanten. De klant kan per bedrijf of
categorie gaan shoppen. Alle producten komen samen in het winkelmandje, waarna de
bestelling in één keer kan worden afgerond. Doe mee en meld je nu aan bij:
f.heithuis@noaberkracht.nl. Meer informatie vind je:



in deze brief aan ondernemersverenigingen
in dit nieuwsbericht van Tubantia

Compensatieregeling getroffen sectoren uitgebreid; onder andere
ook voor kampeerterreinen en verhuur van vakantiehuisjes
De Rijksoverheid geeft ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een
eenmalig vast bedrag van € 4000 via de Beleidsregel tegemoetkoming schade
COVID-19.
Er is 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 onder het
tabblad ‘maatregelen Rijk en Provincie’. De regeling wordt uitgevoerd door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nederlands – Duitse grens blijft open voor pendelaars en goederen
Er is besloten dat de Nederlands-Duitse grens open blijft. Zo kunnen onder meer
grenspendelaars die in het buurland werken de grens zonder problemen passeren.
Ook de transportsector is gebaat bij open grenzen.
De belangrijkste informatie kort samengevat:
1. De Nederlands-Duitse grens blijft open; er komen geen strengere
grenscontroles.
2. Er moet een belangrijke reden zijn om naar Duitsland te reizen.
3. De gebruikelijke grenscontroles blijven bestaan.
4. Na een langer verblijf in Nederland volgt in Duitsland een quarantaine van twee
weken. Hiervan uitgezonderd is onder meer personeel in de medische sector.
5. Grensgangers moeten ook voortaan makkelijk de grens over kunnen. Hetzelfde
geldt voor het transport van goederen.
6. De nieuwe regeling zal tot 10 april verder worden uitgewerkt.
We blijven de informatie hierover volgen. Zodra meer bekend is over de uitwerking,
melden wij dit op onze website en via social media.

ROZ volop aan de slag met ruim 10.500 Tozo-aanvragen
Sinds dinsdagavond 17 maart, toen het kabinet de maatregelen voor ondernemers
aankondigde, staat bij ROZ de telefoon roodgloeiend en loopt de mailbox nog
dagelijks vol met vragen van ondernemers die in de financiële problemen zijn geraakt
vanwege het coronavirus. Hilco Huisstede, manager ROZ, legt uit: “Ondernemers
kunnen bij ons terecht voor één van de maatregelen van het kabinet, namelijk de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is een
versoepeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een
overheidsregeling die wij al jarenlang uitvoeren voor bijna alle Twentse en
Achterhoekse gemeenten. Inmiddels hebben ruim 10.500 ondernemers uit ons
werkgebied een aanvraag hiervoor bij ons ingediend. Ongeveer 1900 mensen hebben
al een voorschot ontvangen, omdat zij niet meer in hun eerste levensbehoefte konden
voorzien.” ROZ voert deze regeling ook uit namens de gemeente Tubbergen. Lees
hier het hele bericht.
Meer informatie over deze regeling staat op onze website.

Coronaloket Marketing Oost
Ondernemers in de vrijetijdssector kunnen veel informatie vinden op de site van
Marketing Oost. Daar is een speciaal coronaloket geopend. Het coronaloket is een
initiatief van de Taskforce VTE Overijssel. De Taskforce ondersteunt de ondernemers
in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van provincie Overijssel en
MarketingOost bundelen overheden en organisaties de krachten. Ook werkt de
Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen. Meer
informatie vind je hier.

€100 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor startups
Het kabinet heeft bekendgemaakt [zie nieuwsbericht] €100 miljoen beschikbaar te
stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKBbedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale
ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

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 0623510098 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.

