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Platform voor ondernemers

Onderzoek ervaringen AZC

Informatie corona-maatregelen

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

7 Starterswoningen opgeleverd in Marslanden
In de wijk Marslanden in Hardenberg zijn 7 rijwoningen voor starters opgeleverd. Wethouder Martijn 
Breukelman overhandigde onlangs de sleutel aan de bewoners van één van de nieuwe woningen.

Pak je Kans-fonds 
Inwoners die serieus aan de slag willen met het  
verbeteren van hun toekomst, kunnen een bijdrage aanvragen uit 
het Pak je Kans-fonds. Met het Pak je Kans-fonds wil de gemeente 
inwoners aanmoedigen om zelf actie te ondernemen om hun eigen 
toekomst te verbeteren. 

De nieuwe woningen zijn gebouwd 
in gebied De Cirkel in de wijk 
Marslanden. Particulieren kunnen 
hier zelf een woning bouwen op 
een vrije kavel. Daarnaast bouwen 
ontwikkelaars projectmatig wonin-
gen.  

De 7 rijwoningen zijn gebouwd 
aan de Lavendel. Wethouder 
Martijn Breukelman: “Er is nog 
steeds vraag naar nieuwe wonin-
gen. Daarbij vinden we het be- 

langrijk dat er aanbod is voor 
iedereen: de juiste woning voor de 
juiste doelgroep. Ook in dit nieuw-
ste deel van Marslanden. Daarom 
hebben we bouwbedrijven uitge-
daagd om voor deze kavel met 
een ontwerp te komen voor be- 
taalbare rijwoningen voor starters 
op de woningmarkt. De keuze viel 
op Kilsteen Vastgoed uit Harden-
berg. Dat bleek een goede keuze! 
Er was veel animo en de woningen 
waren snel verkocht.”

De woningen zijn gebouwd door 
Kollmer Bouw. De eerste bewo-
ners hebben inmiddels de sleutel 
gekregen van hun nieuwe woning. 
De overhandiging van de sleutel 
aan de eerste bewoners verliep 
vanwege de coronamaatregelen  
in aangepaste vorm. Wethouder 
Martijn Breukelman legde de 
sleutel klaar voor Daan Botter en 
Clarice van der Borg. Zij zijn één 
van de eerste bewoners van deze 
woningen. 

Soms kunnen mensen wel wat 
hulp gebruiken om hun kansen op 
de arbeidsmarkt of hun inzet voor 
de samenleving te vergroten. 
Vooral mensen die hiervoor zelf 
geen geld hebben. Daarvoor is het 
Pak je Kans-fonds opgericht.

Zelf verantwoordelijk
Het Pak je Kans-fonds schrijft niet 
voor hoe de inwoner zijn kansen 
op een baan of inzet in de samen-
leving moet vergroten. De inwoner 
is hiervoor zelf verantwoordelijk en 
maakt hiervoor een plan. Een 
speciale begeleider kan de 
inwoner hierbij coachen. 

Wie kan een bijdrage 
aanvragen?
Het Pak je kans-fonds is voor  
alle inwoners uit de gemeente 
Hardenberg van 18 jaar of ouder, 
met een inkomen van minder dan 
170% van de bijstandsnorm en 
zonder eigen vermogen. 

Meer informatie
Meer informatie en het aan- 
vraagformulier is te vinden op  
www.hardenberg.nl/pakjekans.
Ook kunt u bellen met 14 0523  
en vragen naar de begeleider  
van het Pak je Kans-fonds. 
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Bij de uitvoering van het 
onderzoek in samenwerking 
met IJsland is er ook onder-
zocht wat de invloed van 
ouders is onder jongeren in 
Dedemsvaart. Wanneer 
ouders niets aangeven over 
roken, rookt 35% van de 
jongeren en wanneer ouders 
tegen roken zijn rookt 3%. 

Meer weten? 
www.hardenberg.nl/ijsland

IJslands model 

Startershuis en Ondernemershuis komen met platform voor ondernemers
Op het platform www.ondernemeninhardenberg.nl kunnen ondernemers nieuws, zakelijke evenementen, informatie en vooral elkaar (gaan) vinden. Het portal kreeg door de 
coronacrisis in razendsnel tempo een definitieve vorm en speelt in op de wens van veel ondernemers. Eén overzicht van alles wat je als ondernemer wilt weten. Het 
Ondernemershuis van het Vechtdal en Startershuis Doen pakten dit op, om samen met de gemeente Hardenberg dit platform te ontwikkelen.

Het online platform houdt iedereen 
op de hoogte van het laatste onder- 
nemersnieuws, zakelijke evene-
menten die op de agenda staan, 
maar biedt ook overzichtelijk infor-
matie over de vele stichtingen, 
verenigingen en clubs die de 
gemeente rijk is. De kracht van 
ondernemen in de gemeente 
Hardenberg, is dat ondernemers 
elkaar helpen succesvol te zijn. Dit 
platform inspireert door het delen 
van ondernemersverhalen, biedt 
veel praktische informatie aan en 
is aantrekkelijk voor nieuwe bedrij-
ven die zich willen vestigen. Vanaf 
vandaag is het platform online. De 
komende tijd wordt het platform 
nog verder aangevuld en de bouw 
van de bijbehorende app afgerond.  
 

Aansluiten
Iedere ondernemer van groot tot 
klein én medewerkers in een be- 
drijf die graag op de hoogte willen 
zijn van het laatste nieuws, kan dit 
vinden op dit platform. Zij kunnen 
zich registreren en vervolgens in- 
loggen, zodat zij ook gericht elkaar 
kunnen vinden om vragen te 
stellen, informatie te delen en de 
samenwerking op te zoeken. “Bij- 
zonder blij met het snelle resultaat 
van dit platform”, aldus Stendert 
de Vries van het Ondernemershuis 
van het Vechtdal. “Een mooie 
samenwerking om in te spelen op 
de vraag die al langer leefde bij 
veel ondernemers. Als Onder-
nemershuis waren we al aan het 
bouwen met de app ‘ondernemen 

in Hardenberg’. Deze app is ge-
koppeld aan deze website en is 
ook binnenkort te downloaden.”
 
Overkoepelend platform
Ondernemen begint altijd met een 
goed idee en gevoel om te gaan 
ondernemen en van daaruit door 
te groeien. “Bij het starten van een 
onderneming komt dan ook veel 
op iemand af”, aldus Peter Zwart-
scholten van Startershuis Doen. 
“Relevante informatie over onder-
nemen, op één plek is daarbij 
essentieel. Veel (pré) starters zie ik 
worstelen om de juiste informatie 
te vinden. Dit overkoepelende 
platform biedt hiervoor uitkomst. 
Het platform is dynamisch en 
bouwen we de komende periode 

nog verder uit. Ondernemers 
kunnen ook zelf informatie aan- 
dragen, zoals nieuws en evene-
menten. Dus het zou mooi zijn  
als zo veel mogelijk bedrijven zich 
gaan registeren.”
 
Centrale online ontmoetingsplek
Ondernemershuis van het Vecht-
dal, Startershuis Doen en de 
gemeente Hardenberg hebben  
dit platform neergezet, in samen-
werking met de industriekringen, 
marketingcampagne De kracht 
van gewoon doen en de Provincie 
Overijssel. De kracht van dit 
platform is dan ook dat iedere 
ondernemer ‘lid’ kan worden.  
“Met het doel bedrijven kennis  
te laten maken met de regio 

Hardenberg, maar ook te verbin-
den en vast te houden”, aldus 
wethouder Alwin te Rietstap. 
“Ondernemers bieden we de 
ruimte om te kunnen innoveren  
en te ondernemen. Dit platform 
ondersteunt, inspireert en stimu-
leert nog verdere samenwerkin-
gen. Met zo’n 5260 (bedrijfs)- 
vestigingen in onze ondernemen-
de gemeente past dit platform 
uitstekend en ben ik blij met  
dit initiatief.”
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RBZ GESTART MET BEOORDELIN-
GEN TOZO
Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) is gestart 
met de beoordeling van de ingediende aanvragen 
voor de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige 
ondernemers (TOZO).  De ondernemers ontvangen 
deze week (week 20) een tweede voorschot, of een 
definitieve TOZO-uitkering als de aanvraag definitief 
is beoordeeld.

In totaal zijn er 568 aanvragen gedaan door onderne-
mers uit de gemeente Hardenberg. Zij zijn in acute 
financiële nood gekomen door de coronamaatregelen. 
Het Rbz behandelt de aanvragen op volgorde van 
ontvangst. Ondernemers ontvangen per e-mail het 
besluit op hun aanvraag. 

Betaling voorschotten en definitieve uitkering
De gemeente Hardenberg zorgt voor de betaling. Elke 
ondernemer die een aanvraag voor een TOZO-uitkering 
heeft ingediend, heeft een voorschot ontvangen over 
de maand maart. Dit is een vast bedrag: € 1.050. Bij de 
uitbetaling van dit voorschot is nog geen rekening 
gehouden met bijvoorbeeld ontvangen inkomsten in 
deze maand of leefsituatie. Deze beoordelingen worden 
nu gedaan door het Rbz. Dus als er inkomsten zijn 
ontvangen, dan wordt dit verrekend met de uitkering. 
Als de aanvragers een partner hebben, dan wordt de 
uitkering aangevuld tot € 1.500 per maand. 
Ondernemers ontvangen een tweede voorschot als de 
aanvraag nog niet is beoordeeld. Zo wordt de onderne-
mer ook dan financieel ondersteund. 

Rentedragende lening bedrijfskapitaal maximaal 
10.157 euro
De TOZO-regeling bestaat uit twee onderdelen waarop 
ondernemers een beroep kunnen doen: de uitkering 
voor levensonderhoud en de rentedragende lening 
bedrijfskapitaal. Het eerste onderdeel is een periodieke 
uitkering, waarbij het inkomen van de ondernemer 
wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Het tweede 
onderdeel is een rentedragende lening bedrijfskapitaal 
van maximaal € 10.157,-. Deze lening kan worden 
ingezet voor het opvangen van liquiditeitsproblemen en 
is aan te vragen via het Rbz. 

Meer informatie?
Het aanvragen van de TOZO kan via het Rbz in Zwolle,  
www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen. Op deze website 
kunt u meer informatie vinden over de TOZO-regeling.

INFORMATIE RONDOM DE CORONA-MAATREGELEN

Onderzoek over ervaringen met AZC Hardenberg 
Inwoners van buurten en wijken rond het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg ontvangen in deze periode een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het 
onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het AZC Hardenberg. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of 
beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het AZC Hardenberg is sinds 
oktober 2016 in Hardenberg 
gevestigd. Het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) vangt 
hier maximaal 700 asielzoekers 
op. De termijn dat het AZC in 
Hardenberg gevestigd is, eindigt  
in oktober 2021. Deze termijn kan 
na een evaluatie en een besluit 
van de gemeenteraad eenmalig 

verlengd worden met maximaal  
vijf jaar. 

Verschillende partijen worden 
betrokken bij de evaluatie, waar-
onder direct omwonenden, plaat-
selijk belangen, vrijwilligersorgani- 
saties, onderwijsinstellingen en 
ondernemers. 

Online vragenlijst
De gemeente wil ook weten wat 
de mening over en ervaring met 
het opvangen van asielzoekers  
in het AZC Hardenberg is van 
inwoners van buurten en wijken  
in de omgeving van het AZC. 
Inwoners van Heemserveen, Mars- 
landen, Collendoorn, Heemse-
Oost/Heemsermars en het 

centrum van Hardenberg (tot aan 
de spoorlijn) ontvangen een uit-
nodiging om een online vragenlijst 
in te vullen. Onderzoeksbureau 
I&O Research voert het onderzoek 
uit in opdracht van de gemeente 
Hardenberg. De gemeente neemt 
de resultaten van het onderzoek 
mee in de evaluatie. 

Op basis van de evaluatie komt 
het college van B&W met een 
voorstel aan de gemeenteraad 
over het verlengen of het beëindi-
gen van de opvang van asiel-
zoekers in het AZC Hardenberg. 
De gemeenteraad neemt in het 
najaar een besluit.

Contact-
beroepen

Buiten sporten 
op 1,5 meter 
afstand

Bibliotheken (Speciaal) 
basisonderwijs 
en kinderopvang

Vermijd drukte.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Ben je ook benauwd 

en/of heb je koorts? 

Dan moeten alle huis-

genoten thuisblijven.

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Wat kan er vanaf 11 mei?

Basisregels voor iedereen

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.
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DOORBETALING WMO-ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP 
De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat inwoners die zorg of ondersteuning vanuit de 
Wmo of Jeugdwet krijgen, dit ook in coronatijd blijven krijgen. Daarom heeft de gemeente besloten 
om de aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp door te betalen. Ook als de zorg op dit 
moment op een andere manier of minder wordt gegeven. 

De gemeente begrijpt dat het vanwege de corona richtlijnen niet altijd mogelijk is om dat op de gebruikelij-
ke manier te doen. Op deze manier neemt de gemeente financiële zorgen bij aanbieders weg, zodat de 
zorg en ondersteuning voor de inwoners gewoon door kan gaan. De gemeente volgt voor deze regeling de 
richtlijnen van het Rijk en de VNG.

Regeling omzetgarantie Wmo- en jeugdhulpaanbieders 
Wmo- en jeugdhulpaanbieders kunnen een aanvraag voor de doorbetaling indienen bij de gemeente.  
De gemeente heeft alle aanbieders hierover een brief gestuurd. Aanbieders die geen brief hebben  
ontvangen, of die hierover vragen hebben kunnen contact opnemen met de gemeente. Aanbieders die 
gebruik willen maken van de regeling omzetgarantie kunnen een mail het hun verzoek sturen naar  
zorginkoop@hardenberg.nl. Op de website van de gemeente kunt u de regeling nalezen. 

Inwoners
Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet kunnen voor vragen terecht bij 
hun aanbieder. Voor alle andere vragen over Wmo-ondersteuning en jeughulp kan men terecht bij Samen 
Doen, door te bellen met 14 0523 of mailen met samendoen@hardenberg.nl. 

SAXENBURGH OUDERENZORGLOCATIE MAG BEZOEKREGELING 
VERSOEPELEN
De Saxenburgh ouderenzorglocatie Marsch Kruserbrink in Hardenberg is één van de 25 ouderenzorg-
locaties die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangewezen voor versoepe-
ling van de bezoekregeling. Met ingang van dinsdag 12 mei - de dag van de zorg - is bezoek van één 
familielid aan een bewoner weer mogelijk.
Meer hierover leest u op www.saxenburgh.nl onder Corona nieuws.

GEWOON SAMEN TEGEN CORONA

WINNAARS BEKEND

Teken je werkplek!
De winnaars van de tekenwedstrijd zijn bekend. Deze week 
gaan de basisscholen weer gedeeltelijk open. De afgelopen 
weken volgde iedereen thuis de lessen. Onze oproep om een 
tekening in te sturen van jouw thuiswerkplek, zette veel 
kinderen aan het tekenen. Er kwamen mooie tekeningen 
binnen. De burgemeester en wethouders hadden nog een 
lastige klus om daar de mooiste uit te kiezen. Maar het is 
gelukt. 

Boaz Withaar, Sterre Timmerman, Noömie van Doorn 
zijn als winnaars uit de bus gekomen. 

Zij krijgen hun prijs thuisgestuurd.

2e prijs
voor Sterre

Onderzoek over ervaringen met AZC Hardenberg 
Inwoners van buurten en wijken rond het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg ontvangen in deze periode een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het 
onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het AZC Hardenberg. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of 
beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Op basis van de evaluatie komt 
het college van B&W met een 
voorstel aan de gemeenteraad 
over het verlengen of het beëindi-
gen van de opvang van asiel-
zoekers in het AZC Hardenberg. 
De gemeenteraad neemt in het 
najaar een besluit.

SLIMMER CHILLEN CAMPAGNE
De gemeente Hardenberg doet, net als de andere gemeenten  
in de regio IJsselland, mee aan de campagne ‘Slimmer chillen’. 
Deze campagne daagt jongeren uit om creatieve oplossingen  
te delen over chillen met vrienden in coronatijd. 

Kijk op www.slimmerchillen.nl voor meer informatie.

1e prijs
voor Boaz

3e prijs  
voor Noömie 


