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Beste ondernemers,
Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze
bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die genomen worden tegen de uitbraak van het corona-virus
hebben een grote impact op werknemers, zzp’ers en bedrijven.
Als college delen wij uw zorg. De zorg over de continuïteit van uw bedrijf maar ook de zorg voor uw
medewerkers. De rijksoverheid en ook het college wil in deze crisis samen met u optrekken met
maatregelen om de effecten van de crisis voor uw bedrijf te verminderen. Uit vragen aan de gemeente
en uit de contacten met een aantal van u blijkt dat u zich vooral zorgen maakt over uw liquiditeit. De
rijksoverheid heeft een groot pakket maatregelen afgekondigd dat hierin voorziet. Als lokale overheid
sluiten we hierbij aan. De afdeling Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) is hard aan de slag om te
voorzien in de inkomens voor ZZP’ers en andere ondernemers. Als college nemen wij verder
maatregelen met betrekking tot de lokale heffingen. In deze brief zetten we alle maatregelen,
landelijke en lokaal voor u op een rijtje.
Maatregelen met betrekking tot de lokale lasten
Concreet gaan wij als gemeente samen met onze lokale ondernemers aan de slag om maatregelen te
treffen.
• We stemmen periodiek met onze ondernemersverenigingen af wat er speelt en wat de
belangrijkste knelpunten zijn die zich voordoen;
• Dinsdagmiddag 24 maart wordt een videoconference gehouden met de vertegenwoordigers
van het IJsselsteinse bedrijfsleven;
• Onze gemeentelijke belastingmaatregelen worden uitgevoerd door de BSR. Op de website
www.bsr.nl worden deze nader toegelicht;
• Facturen zullen wij als gemeente zo veel mogelijk binnen twee weken betalen;
• We zullen zo veel mogelijk opdrachten blijven verstrekken aan het lokale bedrijfsleven;
• We volgende relevante ontwikkelingen zodat we lokale partijen zo goed mogelijk kunnen
informeren of doorverwijzen naar de juiste instanties;
• Tot slot gaan we graag met u als ondernemer in gesprek over de wijze waarop wij als
gemeente creatieve oplossingen voor uw onderneming kunnen faciliteren.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG
NL79BNGH028.50.09.958
Bankrelatie RABO
NL83RABO0320.72.82.85
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Maatregelen van de rijksoverheid
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te
nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de
gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Belangrijke maatregelen voor ondernemers zijn:
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Werkgevers met omzetverlies kunnen in plaats van de Werktijdverkorting (wtv-regeling) de regeling
Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Zo kunnen werkgevers werknemers
met vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Dit kunt u aanvragen bij het UWV.
Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen door de
coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze
categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Deze regeling wordt uitgevoerd door
de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Informatie vindt u op de website: www.rvo.nl
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
De overheid wil voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Met deze maatregel staat de
overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier
(met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen
dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen van de regeling gaat meestal via uw bank.
Half jaar pauze op aflossing op leningen.
Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het
coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat hebben de banken bekend gemaakt via
de bankenkoepel NVB. De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5
miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag wordt
gewerkt met ‘maatwerk’ per klant
Inkomensondersteuning levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal
Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten komen in aanmerkingen voor
inkomensondersteuning. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt maximaal 1500
euro netto per maand voor 3 maanden. De ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan
een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal. Dit gaat om maximaal € 10.157,- . Het is een
tijdelijke versoepelde regeling Bbz.
Deze regelingen worden uitgevoerd door onze intergemeentelijke sociale dienst. Via de website van
WIL kunt u digitaal een aanvraag doen en vindt u meer informatie; www.wil-lekstroom.nl. U kunt WIL
verder bereiken via e-mail zzp@wil-lekstroom.nl of tel. (030) 70 22 300.
Uitstel van belasting
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het
coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden
afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
Vragen
Als gemeente kunnen wij ons voorstellen dat u veel vragen heeft.
Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch
contact opnemen met het Kamer van Koophandel (KvK) Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21
17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Ook op de website van de
KvK (www.kvk.nl) vindt u alle informatie over alle regelingen. Ook de Rijksoverheid geeft via de
website (www.overheid.nl) informatie voor ondernemers in kader coronacrisis. Ook is er een landelijk
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adviesteam voor ondernemers via 0800 – 2117 die u kunt benaderen. Medewerkers van de gemeente
IJsselstein zoeken wekelijks contact met de IJsselsteinse ondernemersverenigingen om betrokken te
blijven en te peilen of de maatregelen het gewenste effect hebben. Als de situatie verandert komen er
mogelijk aanvullende maatregelen.
Aanstaande dinsdagmiddag 24 maart wordt een videoconference georganiseerd met
vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en wethouder Geldof (Economische Zaken) om
persoonlijk het gesprek te voeren over de situatie in IJsselstein.
Tenslotte
Met deze brief wilden wij u informeren over alle maatregelen. Wij beseffen dat er nog veel vragen en
onzekerheden overblijven. Op veel vragen is nog geen antwoord en het is onduidelijk hoelang deze
situatie aanhoudt en hoe groot de uiteindelijke impact is. Weet daarbij dat het college binnen de
mogelijkheden een partner is.
Namens de gemeente IJsselstein wensen wij u veel sterkte, gezondheid en een goede voortzetting
van uw onderneming.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
de secretaris,
de burgemeester,

E.D. Luchtenburg

mr. P.J.M. van Domburg

