
Toelichting op 

steunmaatregelen 

voor ondernemers

Kennismaking nieuwe

bedrijfscontactfunctionarissen



Agenda

I Korte toelichting

1. Steunpakket kabinet 'banen en economie'
2. Regelingen check
3. Uitvoeringsinstanties regelingen
4. Lokale regelingen
5. Kort samengevat
6. Meer hulp

II kennismaking bedrijfscontactfunctionarissen

- ondernemersloket
- dienstverlening ondernemers 
- wij zijn er voor u (bereikbaarheid)!

Presentatie EZ



Overzicht financiële regelingen
steun- en herstelpakket Banen en economie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
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Welke regelingen zijn op u van toepassing:

• De regelingencheck van de Kamer van Koophandel
• De coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland

Er zijn veel verschillende regelingen. We kunnen niet alles benoemen, maar 
richten ons nu vooral op de meest bekende (aangevraagde) regelingen voor 
financiële tegemoetkoming, belastingmaatregelen en enkele Financierings-
en/of kredietregelingen.

https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer
https://www.coronacalculator.nl/
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Regeling die het UWV uitvoert

De NOW-regeling (tegemoetkoming in loonkosten)
Een tegemoetkoming voor werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 
20% omzetverlies hebben.
Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel 
contract doorbetalen.

De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen.
Er zijn 5 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen.
U kunt nog tot en met 14 maart 2021 een aanvraag doen voor de vierde aanvraagperiode.

Eerst een voorschot. Pas nadat bekend is wat het werkelijke omzetverlies is, wordt 
de definitieve tegemoetkoming berekend.
Telkens een aparte aanvraag indienen per aanvraagperiode.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-now-vierde-aanvraagperiode.aspx
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Regelingen die de 
Rijksdienst van Ondernemend Nederland uitvoert (RVO)

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / Adviestool TVL
De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 
2020 inschreven in het Handelsregister van KVK.
Bij omzetverlies door de coronamaatregelen en moeite om de vaste lasten te betalen.
Aanvraag telkens voor een periode van 3 maanden.
Aanvragen TVL Q1 2021 kan tot 30 april 2021 17:00 uur.

Uitbreiding TVL bekendgemaakt 21 januari 2021:
- subsidiepercentage stijgt naar 85%
- niet-mkb bedrijven komen ook in aanmerking
- de VGD-opslag voor non-food detailhandelaars wordt verlengd en is verhoogd
- extra opslagen voor de reissector en de land- en tuinbouwbedrijven

Eerder: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Eenmalig tegemoetkoming van € 4.000 netto om vaste lasten te betalen. (De TOGS kan 
niet meer worden aangevraagd. Liep van 15 maart tot 15 juni 2020).

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool


Steunpakket banen en economie

Presentatie EZ

Aanvullende informatie op
Rijksdienst van Ondernemend Nederland uitvoert (RVO)

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen?
Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten
(BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van 
de onderneming, ook in de toekomst.

Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)
Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet
eenvoudig een banklening? Informeer dan naar de Garantie Ondernemingsfinanciering
corona (GO-C).

Kleine Kredieten Corona (KKC)
Voor kleine bedrijven die door de coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte
hebben van € 10.000 tot € 50.000.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb?utm_campaign=9641374287&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=426566508454&utm_term=bmkb&adgroupid=101823230809
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/go-corona-go-c
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/kleine-kredieten-corona-garantieregeling-kkc
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Belastingdienst - zakelijk

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis
Heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 
30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen.

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen.
Maar blijf wel op tijd aangifte doen!

Wat zijn de gevolgen?
• Na de laatste dag van 't bijzonder uitstel moet u weer voldoen aan

alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat alle belastingen waarvoor na
die datum aangifte wordt gedaan, ook weer op tijd betaald moet worden.

• Op 1 oktober 2021 moet u beginnen met het betalen van de belastingschuld die tot 
en met de laatste dag van het bijzonder uitstel is opgebouwd. Met een
betalingsregeling van 36 maanden.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis
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Regelingen die de gemeente uitvoert:

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers
De regeling bestaat uit 2 delen:
1. Een tijdelijke inkomensondersteuning voor max 6 maanden. 
Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum (partnertoets).
2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen 
tot maximaal € 10.157 (Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).

Online check via krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt 
voor deze regeling. Meer informatie / de voorwaarden: Inkomensondersteuning

Tozo3: aan te vragen vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.
Tozo 4: loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.

https://krijgiktozo.nl/
https://www.hollandskroon.nl/inkomensondersteuning
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Regelingen die de gemeente uitvoert:

TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
Denk aan het betalen van uw woonkosten (huur of hypotheek),
de vaste lasten (kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten) en de 
gemeentelijke belastingen.

Vorm van bijzondere bijstand (participatiewet).

Hoe hoog de TONK-uitkering is hangt af van de persoonlijke situatie.
De TONK is meestal een gift, maar kan ook een lening zijn.
Periode voor maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021)
Aanvragen naar verwachting vanaf medio maart (terugwerkende kracht tot 1-1-21)

Meer informatie volgt in de komende week.
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Helaas niet voor alle ondernemers (tussen 'wal en schip'):
• TVL niet beschikbaar vanwege het kwartaalcriterium.
• TVL niet beschikbaar is voor ondernemers die medio 2019 
zijn gestart, zij kunnen geen omzetverlies t.o.v. 2019 aantonen.
• TVL uit de pas loopt met ondernemers die eind 2019 of begin 
2020 stevig hebben geïnvesteerd in groei.
• Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) 
is niet beschikbaar voor ondernemers die niet in aanmerking 
komen voor TVL.
• De partnertoets van TOZO3 tot grote financiële problemen 
leidt (vaak geen dekking voor zakelijke en private kosten).
• Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten verdampen.
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Aanvullende lokale regelingen van de gemeente:

Compensatie- en herstelfonds COVID-19 (€487.000,-)
- reactiveringsbijdrage voor ondernemerscollectieven ter versterking van het 
ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie. 
Bestedingsdoelen zijn vrij, maar gericht op voorbereidingen op versoepeling 
van maatregelen. 

Gedacht kan worden aan:
• Organisatie van kennisplatforms of bekostiging van onderzoeken.
• Organisatiekosten van gezamenlijke acties om lokale winkels onder de 

aandacht te brengen bij inwoners (en consumenten).
• Campagnes.

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/leefbaarheid/gemeentelijke-ondersteuning
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Aanvullende lokale regelingen van de gemeente:

Betalingsregeling gemeentelijke belastingen
Bent u zelfstandige/ondernemer en bent u geraakt door de coronacrisis, neem 
dan contact op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling op maat met team 
invordering via e-mail invordering@hollandskroon.nl.

Hulp bij uw financiële situatie als ondernemer / ZZP'er
De gemeente staat voor u klaar met een specifiek (wijk)team. Zij bespreken met u de 
mogelijkheden om de financiën weer op de rit te krijgen. Bieden eventueel hulp bij 
schulden en begeleiden u tijdens het traject. Met oog op uw onderneming kunt u ook 
denken aan het toetsen van levensvatbaarheid van de onderneming, hulp bij 
boekhouding en overzicht krijgen in uw bedrijfsschulden.
Informeren verblijvend naar de mogelijkheden voor hulp via een e-mail 
naar schulddienstverlening@hollandskroon.nl.

mailto:invordering@hollandskroon.nl
mailto:Schulddienstverlening@hollandskroon.nl
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Samengevat neem contact op met:
• vragen over het steun- en 

herstelpakket corona: rijksoverheid.nl/steunpakket
• voor de regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) het UWV
• Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) het RVO
• voor kredietregelingen bij de kredietverstrekker (bank)
• belastingmaatregelen: de Belastingdienst Zakelijk
• voor de Tozo en TONK: gemeente Hollands Kroon
• Lokale regelingen: gemeente Hollands Kroon
• Financiële regelingen culturele en creatieve sector | 

Rijksoverheid.nl (of info bij team Vitaliteit)

Pagina 'ondernemers en corona' op Hollandskroon.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=32069
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector
https://www.hollandskroon.nl/ondernemers/ondernemers-en-corona
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Landelijk coronaloket voor ondernemers:
- website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona

Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? 
- bel dan het KVK-adviesteam via 0800 – 2117

Werkenden en werkzoekenden kunnen terecht 
op hoewerktnederland.nl.

MKB noodlijn: 088-999 0000

https://www.kvk.nl/corona/
https://www.hoewerktnederland.nl/
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Team economische zaken;

Team Economische Zaken (EZ) werkt aan het versterken 
van de lokale economie en werkgelegenheid. Dit doen 
wij onder andere door ons hard te maken voor een goed 
ondernemers- en vestigingsklimaat in Hollands Kroon.

Onze werkzaamheden zijn heel breed en gaan van het 
adviseren over de economische koers tot het 
ondersteunen van ondernemers bij 
vergunningaanvragen of ruimtelijke procedures.
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Team economische zaken;
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Adviseurs Economische zaken Hollands Kroon:
Richten zich o.a. op:
- versterken van een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat (o.a. vestigingsklimaat);
- werken aan het behouden en verbeteren van de 
werkgelegenheid;
- regionale samenwerking op diverse projecten en 
dossiers (ONHN);
- contact met OFHK en brancheorganisaties (o.a. LTO, 
KHN etc.)
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Team economische zaken;

Donja Wagenaar
(Bedrijfscontactfunctionaris)
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De bedrijfscontactfunctionarissen van Hollands Kroon:

• Contactpersoon voor alle vragen van ondernemers
Bijv.:

• Bestemmingsplan vragen
• Vergunningsprocedures
• Informatie voorziening
• Steunpakketten
• Subsidies
• Ik wil een bedrijf starten aan huis mag dat?

-
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We willen graag nog de volgende punten onder de 
aandacht brengen die ook van toepassing zijn voor 
ondernemers en mogelijk interessant zijn voor jullie

• Werkgevers servicepunt
• Startersloket
• Academie voor jou
• Schulddienstverlening
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Werkgevers servicepunt (WSP)
• Aanspreekpunt als u zoekend bent naar personeel
• Werven en selecteren uit het grootste werkzoekenden 

bestand;
o Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
o Mensen die werkloos geraakt zijn, bijv. door Corona

• Eén aanspreekpunt
• Kosteloze werving en selectie
• Proefplaatsing mogelijk

Contactpersoon:
marjotot@hollandskroon.nl
088 3215261

mailto:marjotot@hollandskroon.nl
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Startersloket

Het startersloket fungeert als deskundige, onafhankelijke 
en toegankelijke kennisorganisatie en vormt de 
verbindende factor tussen de gemeente, 
(potentiële) ondernemers en het onderwijs.

Bij het startersloket kunnen o.a. startende ondernemers 
persoonlijke begeleiding krijgen bij de start van een 
eigen onderneming of als u net bent gestart:
www.hollandskroon.startersloket.nl/

http://www.hollandskroon.startersloket.nl
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Academie voor jou

De Academie voor jou is de academie voor inwoners en 
medewerkers van bedrijven, instellingen en andere 
organisaties in de gemeente Hollands Kroon.

De Academie voor jou heeft een divers aanbod van (veelal 
gratis) trainingen, workshops, lezingen en opleidingen. Het 
aanbod richt zich onder andere op het versterken van de 
zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget, 
weerbaarheidstrainingen voor jong en oud en workshops 
die u helpen weer aan het werk te komen.
www.deacademievoorjou.nl

http://www.deacademievoorjou.nl/
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Schulddienstverlening

Signalering en aanpak in een vroeg stadium is 
belangrijk om uw medewerker weer snel financieel in 
balans te krijgen.
Ook bij werknemers met schulden kan de gemeente u 
als werkgever adviseren. Neem contact op via een 
mail aan:
schulddienstverlening@hollandskroon.nl.

mailto:Schulddienstverlening@hollandskroon.nl
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Fiximelding bij schade of overlast

Gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, verstopte riolering, 
lantaarnpaal kapot, ongewenste verkeerssituatie of groen- en 
snoeiklachten? Drugsoverlast of last van gevaarlijke honden? Laat 
het de gemeente weten!
Schade of overlast kunt u melden in Fixi. 

Ook kunt u een melding doen met de Fixi-app. Op die manier kunt u 
meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding
(Download de Fixi-app in de Appstore en Google Playstore)

https://www.fixi.nl/#/issue/new+map


Vragen of voor meer informatie:
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Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag check onze website www.hollandskroon.nl of
stel uw vraag aan de bedrijfscontactfunctionarissen via 
het ondernemersloket Hollands Kroon.

Website: Contact met economische zaken | Hollands Kroon
E-mail: ondernemersloket@hollandskroon.nl
Tel: 088-3215000

E-mail Nieuwsbrief Ondernemers
Abonneer u op de e-mail nieuwsbrief voor de meest recente 
updates over het ondernemersnieuws.
Aanmelden kan door u hier aan te melden.

Dank voor uw aandacht!
team economische zaken Hollands Kroon

http://www.hollandskroon.nl
https://www.hollandskroon.nl/ondernemers/ondernemersloket/contact-met-economische-zaken
https://www.hollandskroon.nl/ondernemers/ondernemersloket/contact-met-economische-zaken
mailto:ondernemersloket@hollandskroon.nl
https://www.hollandskroon.nl/ondernemers/ondernemersloket/contact-met-economische-zaken

