Beste ondernemers,
We zijn in een zeer uitzonderlijke situatie terechtgekomen. Wat tot voor kort
onmogelijk leek is de harde realiteit geworden. Het Corona virus heeft ons in de
greep. Als gemeente realiseren we ons dat de (financiële) impact van de verscherpte
overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus voor ondernemers en
bedrijven enorm groot is. In samenwerking met de landelijke overheid zet de
gemeente Veldhoven zich maximaal in om haar ondernemers en bedrijven te
ondersteunen en te informeren.
Ondernemersloket
Op onze website hebben wij voor u een ‘Ondernemersloket’ ingericht waar u
informatie kunt vinden en waarin u wordt doorgeleid naar de concrete websites waar
de diverse maatregelen worden toegelicht.
Ook voor ons zijn de maatregelen nieuw. Heeft u na het lezen van alle informatie nog
vragen, dan kunt u contact opnemen met 14 040. U wordt dan naar een van de
bedrijvencontactfunctionarissen doorverbonden. Zij hebben mogelijk niet alle
antwoorden, maar gaan wel voor u op zoek naar deze antwoorden
Maatregelenpakket voor ondernemers
Op dinsdag 17 maart jl. heeft het kabinet besloten om een pakket aan economische
maatregelingen aan te bieden om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers
te verzachten. De maatregelen zijn aan de ene kant bedoeld als steunmaatregel,
bijvoorbeeld door de loonkosten te verlagen. Aan de andere kant zijn er maatregelen
die de liquiditeit van bedrijven verbeteren. Het gaat om in totaal een pakket van acht
(financiële) maatregelen. We zetten ze hieronder nogmaals voor u op een rijtje.
1. De werktijdverkorting wordt vervangen door een nieuwe regeling, om de
aanvragen sneller af te kunnen handelen. Voor een periode van drie maanden
kan een ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen
(maximaal 90% van de loonsom). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Kijk voor
meer informatie op de website van het UWV
2. ZZP'ers kunnen voor een periode van drie maanden bij de gemeente een
aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult
het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
Ondersteuning via deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een
lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. U kunt de
ondersteuning aanvragen op de website van uw woongemeente. Voor
Veldhoven is dat: https://www.veldhoven.nl/tijdelijke-overbruggingsregelingzelfstandig-ondernemers-torzo
3. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit
geldt voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Kijk voor
informatie over deze regeling op de site van de Belastingdienst.
4. Bepaalde ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van
bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Kijk voor meer informatie over deze
regeling op de site van RvO.

5. Microkredietenverstrekker Qredits biedt op bestaande leningen uitstel van
aflossing aan voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze
periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Kijk voor meer informatie over
deze regeling op de site van Qredits.
6. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor
werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Kijk
voor meer informatie over deze regeling op de site van RVO.
7. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te
zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.
8. Getroffen sectoren, zoals de horeca en reisbranche, gaan gecompenseerd
worden voor omzetverlies. Deze compensatie moet nog worden
uitgewerkt. Tijdens de persconferentie werd gesproken over een eenmalige
uitkering van €4.000,-. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.
Waar kunt u naast de gemeente terecht met vragen?
We merken dat veel ondernemers vragen en behoefte hebben aan extra informatie
over de diverse regelingen. Hieronder geven we een overzicht van organisaties die
ondernemers verder kunnen helpen.






Een uitgebreide uitleg over de maatregelen vind u op de website van de
Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de
Kamer van Koophandel een Corona loket geopend voor ondernemers met
vragen: tel. 0800-2117. Het loket is bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.
Brainport Development heeft een telefonische advieslijn waar u naast
informatie over de regelingen in contact kunt komen met vertegenwoordigers
in de regio die u kunt bellen voor advies en doorgeleiding naar de juiste
organisatie.
Voor ondernemers in de technologische industrie heeft branche organisatie FME
een meld- en informatiepunt ingericht.

Monitor economische impact Brabant
De Provincie brengt een wekelijkse monitor uit met informatie over de economische
impact van Corona op de Brabantse economie. Wilt u deze monitor ontvangen? Stuur
dan een e-mail met uw naam en mailadres naar corona@brabant.nl
Last but not least
We wensen u namens de gemeente Veldhoven een goede gezondheid en veel sterkte
toe in deze moeilijke en onzekere periode.
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