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Informatie steunregelingen corona

Geachte heer/mevrouw,
Het coronavirus is inmiddels bijna een jaar onder ons. Dit heeft nog elke dag grote gevolgen voor het
bedrijfsleven. Daarin is Wijdemeren geen uitzondering. Een aanzienlijk deel van de bedrijven is sinds de
lockdown gesloten en/of heeft door de maatregelen te maken met omzetverlies.
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de Rijksoverheid ter compensatie een pakket met steunmaatregelen ingevoerd.
Een groot deel van de bedrijven maakt hier al gebruik van. Toch merken wij in het dagelijks contact dat nog niet
elke ondernemer op de hoogte is van alle mogelijkheden die er zijn voor financiële ondersteuning. Daarom
brengen we de bestaande steunregelingen in deze brief graag onder uw aandacht.
Let op. De voorwaarden van sommige regelingen zijn tussentijds gewijzigd. Dit kan ertoe leiden dat u nu
aanspraak op steun maakt, terwijl u dat vorig jaar nog niet deed, of andersom.
1. Financiële steunregelingen








TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
Dit is een bijstandsuitkering die zelfstandig ondernemers kunnen aanvragen bij hun gemeente, als
ondersteuning in het levensonderhoud. Het zelfstandigenloket in Hilversum voert deze regeling uit
voor de gehele Gooi en Vechtstreek. Ondernemers die woonachtig zijn in Wijdemeren kunnen steun
aanvragen via de gemeente Hilversum.
NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen wordt verhoogd. De
vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent.
Vanaf 15 februari kan bij het UWV de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari
en maart.
TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten
Deze subsidie is voor MKB-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor
in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De voorwaarden van deze regeling
zijn versoepeld en de nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van
2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30%
omzetverlies. Onderdeel van de regeling is nu ook een voorraadvergoeding voor detailhandel. De
TVL kunt u aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemen op www.rvo.nl.
Startersregeling
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn
begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt
gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De
referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters die zijn gestart

bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl
fax (035) 65 59 599
IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33

Brief gemeente Wijdemeren
Onderwerp : Informatie steunregelingen corona
Datum
: 9 februari 2021

2

tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste
kwartaal van 2021. Houd de website www.rvo.nl in de gaten voor actuele informatie.
2. Kredietmogelijkheden:







TOZO krediet: onderdeel van de TOZO regeling is naast de uitkering, ook de
mogelijkheid voor het aanvragen van een krediet tegen lage rente. Dit is aan te vragen via het
zelfstandigenloket in Hilversum.
KKC: Kleine kredieten Corona Garantie regeling: Heeft u een klein bedrijf en heeft u door de
coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u
misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De lening
is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven
bij de KVK vóór 1 januari 2019. Kijk op www.rvo.nl voor de mogelijkheden.
COL: Corona overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Het
Kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scaleups en (innovatieve) mkb-ers. Vanaf 4 januari is het aanvraagloket geopend via de ROM’s
(Regionale ontwikkelingsmaatschappijen).
Qredits: een sociale kredietverstrekkker van micro/overbruggingskrediet aan (niet-startende)
ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen, tot max. €25.000.

3. Overige steun





Belastingmaatregelen: zowel voor landelijke als lokale belastingen bestaat de mogelijkheid om
uitstel van betaling aan te vragen. Neem contact op met de betreffende overheid voor het afspreken
van een betalingsregeling.
Evenementen: Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag
kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer
verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.
Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.
Coaching: Door corona moet u misschien aanpassingen doen in uw bedrijfsvoering, of dreigt uw
bedrijf failliet te gaan. Naast financiële hulp biedt de overheid ook gratis professionele coaching aan.
Hiervoor kunt u terecht bij Stichting Ondernemersklankbord via www.ondernemersklankbord.nl.
Ook bij het URECA (ondernemersnetwerk van Economic Board Utrecht) kunnen Gooise
ondernemers gratis terecht voor zakelijk advies. Kijk hiervoor op:
www.economicboardutrecht.nl/corona.

Contact
Al deze regelingen kunt u ook nalezen op de website van de Rijksoverheid en op www.wijdemeren.nl (onder het
kopje ‘Steunmaatregelen voor ondernemers’). Als gemeente willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen om deze
periode door te komen. Of het nu gaat om advies over de coronamaatregelen, vragen over financiële
steunregelingen of om het faciliteren van initiatieven (zoals de app Wijdemeren Thuis). Voor vragen kunt u
opnemen met de ondernemersmanager van de gemeente: Natasja Zak via n.zak@wijdemeren.nl en via
telefoonnummer 06 86 89 87 00.
U kunt ook contact zoeken met uw branchevereniging, met de Kamer van Koophandel of met Ondernemend
Wijdemeren via info@ondernemendwijdemeren.nl. Bij deze organisaties is inmiddels veel kennis opgebouwd over
de coronamaatregelen en (financiële) steunmogelijkheden. Maak daar dus vooral gebruik van!
Wij staan graag voor u klaar.
Met vriendelijke groet,

J.J. Klink
Wethouder Economische Zaken
PS. Wist u dat de gemeente werkt aan een economische agenda voor Wijdemeren? Wij zijn benieuwd naar uw
mening over thema’s als dienstverlening, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en duurzaam ondernemen. Vul de
ondernemer enquête in vóór 19 februari op www.wijdemeren.nl/ondernemen en maak kans op een
restaurantbon!

bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl
fax (035) 65 59 599
IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33

