Voor ondernemers zijn verschillende regelingen

Bekijk de webversie

beschikbaar

20 maart 2020
Beste ondernemer,

We zien en horen dat u als ondernemer het in deze coronacrisistijden zwaar hebt. U hebt
behoefte aan duidelijke maatregelen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. We zijn
daarom blij dat het Rijk snel heeft gehandeld en miljarden euro’s heeft vrijgemaakt om
ondernemers te helpen.

Ook als gemeente willen wij u helpen
Onze ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de Hardenbergse economie en de
werkgelegenheid in onze gemeente. En daar profiteren we allemaal van.

Met al uw vragen kunt u terecht bij ons Bedrijventeam: ondernemen@hardenberg.nl.

Wij hebben maatregelen genomen
Als college van B&W kunnen we u als volgt helpen:

U krijgt de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor gemeentelijke
belastingen. Ook voor toeristenbelasting. Of u kunt de belastingen gespreid betalen.
Wij betalen uw facturen binnen 14 dagen.
Betaalt u als ondernemer BIZ-belasting? En maakt u gebruik van landelijke
steunmaatregelen? Dan krijgt u een korting van 50% op de BIZ-belasting voor 2020.
Onze bijdrage aan de centrumorganisaties blijft gelijk.
Hebt u subsidie ontvangen voor een evenement dat door de coronamaatregelen niet door
kan gaan? Samen met u kijken we naar een passende oplossing. Als u voor de
organisatie van het evenement kosten hebt gemaakt, hoeft u mogelijk de
evenementensubsidie niet of voor een deel terug te betalen.
Voor advies over personeelszaken en fiscaliteit stelt de gemeente samen met partners
binnenkort een Handboek coronacrisis beschikbaar.
Mogelijk hebt u door het coronavirus werknemers naar huis moeten sturen. Als deze
werknemers een beroep willen doen op een gemeentelijke uitkering, kunnen zij contact
met ons opnemen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie? Op de website www.hardenberg.nl/coronavirus hebben we alle
maatregelen voor u op een rij gezet. Ook de maatregelen van het Rijk.

Met elkaar zetten we de schouders eronder
Samen met het Rijk, de Veiligheidsregio en onze partners doen we wat we kunnen om de
situatie onder controle te houden. Daarbij hebben we ook zeker oog voor u als ondernemer.

Hebt u vragen of opmerkingen voor ons of wilt u uw verhaal kwijt? Schroom niet om contact
met ons op te nemen. Wij zijn er voor u.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Hardenberg.
Voor meer informatie bezoekt u de website www.hardenberg.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@hardenberg.nl toe aan uw adresboek.
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