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Steunmaatregelen voor bedrijven
n.a.v. coronavirus

Beste ondernemer,

De effecten van het corona virus zijn ongekend. De maatregelen die worden getroffen om het virus te
bestrijden raken nu al veel bedrijven, ook in Wijdemeren. We begrijpen dat u zich mogelijk zorgen
maakt, niet alleen over uw gezondheid en die van uw medewerkers maar ook over de toekomst van
uw bedrijf. We leven met u mee en zetten er als overheid, samen met u, de schouders onder om deze
periode door te komen. In deze brief informeren we u, als Wijdemeerse ondernemer, over de lokale en
landelijke steunregelingen voor ondernemers.
Gemeentelijke regelingen
1. Gemeentelijke belastingen
Er worden op dit moment geen aanmaningen of dwangbevelen gestuurd voor de
gemeentelijke belastingen. Ook de activiteiten van de deurwaarder zijn stopgezet en er zal
geen boeterente worden gerekend bij uitstel van betaling.
2. Contactfunctie
Als gemeente staan wij voor u klaar. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over de situatie,
heeft u ergens hulp bij nodig of een geweldig idee waarmee u als Wijdemeerse ondernemer(s)
deze crisis kunt overleven? Schroom niet om contact met de gemeente te zoeken, dan kijken
we samen naar een maatwerkoplossing.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035 of via:
Ondernemersmanager Natasja Zak: n.zak@wijdemeren.nl , telefoonnummer (035) 65 59 412.
Gebiedsloods recreatiesector Nanette Elfring: n.elfring@wijdemeren.nl, telefoonnummer
06 37 32 42 61.
Landelijke regelingen
1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers BBZ (ministerie van SZW en gemeenten)
Een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te
ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door
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gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde
procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het
inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
Let op: de gemeente Wijdemeren heeft de uitvoering van de BBZ belegd bij de gemeente
Hilversum, waar hard wordt gewerkt om alle aanvragen in behandeling te kunnen nemen.
Bent u ZZP’er en heeft u liquiditeitsproblemen? Dan kunt u een contactverzoek indienen via:
zelfstandigenloket@hilversum.nl (vermeld hierbij naam en telefoonnummer).
2. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan kijken naar de
mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al
opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
toeristenbelasting.
3. Overige landelijke regelingen
Daarnaast heeft het kabinet op dinsdag 17 maart j.l, de volgende regelingen gepresenteerd:
- Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
- Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
- Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
- Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Banken kunnen aanmeldingen doen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) via
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op www.rvo.nl, de uitvoeringsorganisatie van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun
kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de
Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
Tot slot
Houd voor actuele informatie www.rijksoverheid.nl in de gaten. Ook op www.mkb.nl vindt u actuele
informatie voor ondernemers over de maatregelen rond het coronavirus. Daarnaast is het coronaloket
van de Kamer van Koophandel dagelijks bereikbaar voor uw vragen op 0800-2117.
Als gemeente houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en nemen we, indien nodig, aanvullende
maatregelen om de lokale economie draaiend te houden.
Voor iedereen, niet in de laatste plaats voor ondernemers, is dit een hele bijzondere periode. We
weten nu nog niet hoe dit af gaat lopen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de coöperatieve inzet in
deze ongewone tijden. Namens het hele gemeentebestuur spreek ik mijn oprechte waardering voor
jullie uit.

Met vriendelijke groet,
Mede namens wethouder Economische Zaken Jan Klink,

Crys Larson
Burgemeester van Wijdemeren
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