Geachte ondernemer in Zuidplas,
Dinsdagavond 31 maart is bekend geworden dat de maatregelen tegen het coronavirus zijn verlengd tot
28 april 2020. Dit betekent dat de economische impact bij u als ondernemer nog harder aankomt dan
eerst gedacht werd. De gevolgen worden nu meer en meer duidelijk. Deze crisis komt hard aan en
raakt iedereen. Niet alleen voor de continuïteit van uw onderneming, ook in de zorgen om uw
medewerkers, relaties en niet in de laatste plaats om uw eigen naasten. De ervaring die wij van
verschillende ondernemers in Zuidplas horen, raken ons. We zien en horen hoe zij worstelen om zich
staande te houden. We willen u graag verzekeren dat wij als gemeente Zuidplas, samen met de
landelijke overheid, hard werken om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Op regelmatige basis zijn er nieuwe maatregelen. Het is daarom van belang dat wij zorg dragen voor
actuele informatie. Wij houden u op de hoogte via www.zuidplas.nl en via de website van het Regionale
Bureau Zelfstandigen (RBZ). Daar vindt u alle informatie waar u terecht kunt voor aanvragen en vragen.
Ook kunt u contact opnemen met de Accountmanagers Bedrijven van Zuidplas, de contactgegevens
vindt u onderaan deze brief.
Landelijke maatregelen
De landelijke overheid heeft een breed pakket aan maatregelen voor ondernemers opgesteld, dat ook u
hopelijk gaat helpen deze crisis te doorstaan. Op de website van de overheid en van de KvK vindt u
uitgebreide actuele informatie.
Lokale maatregelen
Ondernemers en ZZP’ers die door Corona financieel getroffen zijn kunnen een aanvraag doen voor een
betalingsregeling voor de betaling van de gemeentelijke belastingen.
De Rijksmaatregelen zijn voor u als ondernemer veruit het belangrijkste. Lokaal kijken we naar
maatregelen die wij kunnen nemen op het vlak van lokale heffingen en lokale inkoop. Informatie
hierover gaan we met u delen via de website van de gemeente.
Onze regio wordt met de veelzijdigheid aan MKB-ondernemers en een sterke lokale detailhandel ook
wel “Nederland in het Klein” genoemd. Onze economie wordt niet gedomineerd door één specifieke
branche, maar juist door een diversiteit aan topondernemers die elk in hun eigen branche voorop lopen.
Wij weten als college van burgemeester en wethouders van deze mooie gemeente dat juist dit
kernmerk, “Nederland in het klein”, ons in deze crisis sterk en innovatief maakt. Vind elkaar zodat we
elkaar steunen en sterker maken. Wij blijven lokaal inkopen en zullen projecten eerder laten starten,
zodat wij de lokale ondernemers ook op deze manier kunnen ondersteunen.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op de Accountmanagers Bedrijven.
Maaike Kuipers : m.kuipers@zuidplas.nl – 06 40151282
Hans Houtman: h.houtman@zuidplas.nl – 06 22907872
Samen komen we door deze roerige periode.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
Han Weber
Burgemeester

Richard Heijdra
Gemeente Secretaris
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Geachte heer/mevrouw,

Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Op alle inwoners, organisaties, verenigingen en
maatschappelijke instellingen in onze gemeente. We willen samen de economische gevolgen zoveel
mogelijk beperken. Daarom hebben het Rijk en de gemeente steunmaatregelen getroffen. Graag
lichten we die toe in deze brief.
Lokale maatregelen:
De gemeente wordt regelmatig benaderd door organisaties met vragen of de gemeente iets kan doen
voor hen in deze moeilijke periode. Veel gehoord is dat met name de liquiditeit van organisaties - het
gevolg van opdrogende inkomsten, terwijl de kosten doorlopen - een probleem is. Wij begrijpen deze
bezorgdheid.
De gemeente kan en wil u ook ondersteunen in deze periode. Het college van burgemeester en
wethouders heeft daarom op 7 april 2020 een lokaal steunpakket vastgesteld. We kunnen hierdoor, op
uw verzoek, een betalingsregeling met u aan gaan. De tijdelijke regelingen zijn er op gericht om
ondernemers en maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het behouden van voldoende liquide
middelen om de bedrijfscontinuïteit te ondersteunen als deze in het geding is.

Maatregelen ter verlichting van de liquiditeitsdruk
Het college van B&W heeft besloten om in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 de volgende extra
maatregelen te nemen, waarmee we én direct betalen én inning uitstellen:
- In deze periode waarin liquiditeit van groot belang is, zal de gemeente Zuidplas geen
betalingstermijn toepassen voor het betalen van facturen. Als de factuur voldoet aan de
afspraken, zal de factuur direct betaalbaar worden gesteld.
- De toeristenbelasting zal met 3 maanden worden uitgesteld.

onderwerp

ons kenmerk

Lokale maatregelen Zuidplas coronavirus

U20.001230

-

De precariobelasting voor terrassen zal met 3 maanden worden uitgesteld.
De BIZ-heffingen zullen de komende 3 maanden niet worden verstuurd.
U kunt een betalingsregeling afsluiten, bijvoorbeeld om te betalen in meerdere termijnen.
U kunt een betalingsregeling afsluiten, ook als er sprake is van achterstallige betalingen.
De invorderingsmaatregelen voor de lokale belastingen zullen we opschorten met 3 maanden
voor bedrijven en instellingen.
Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? Of betaalt u een vergoeding voor sportvelden aan
de gemeente? De gemeente zal de huur (pacht) met 3 maanden uitstellen.

Als het kabinet besluit om de coronamaatregelen te verlengen, dan zal het college van B&W
onderzoeken of de genomen maatregelen nog voldoende zijn, of dat er aanleiding is om verregaande
maatregelen te overwegen.
Contact met de gemeente
Hebt u nog vragen, wilt u een betalingsregeling afsluiten of gebruik maken van de andere regelingen?
Stuur dan een e-mail naar steunmaatregelen@zuidplas.nl
U kunt ook de website van Zuidplas raadplegen: Zuidplas, informatie coronavirus
Landelijke maatregelen: ·De economische maatregelen die het Rijk heeft genomen hebben tot doel
om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers,
mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun
personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde
belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber
Burgemeester

R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris

Bijlage 1: A20.000453

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 330300 F 0180 330329 E gemeente@zuidplas.nl www.zuidplas.nl
Locatie Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Pagina 2 van 2

