Aan de ondernemers in De Ronde Venen

Datum: 23 april 2020
Betreft: Ondernemen in coronatijd

Beste ondernemer,
Het is een bijzondere periode. Een ingewikkelde tijd, met veel zorgen! Zorgen om gezondheid, uw
familieleden, uw bedrijf en uw personeel. Nieuwe woorden worden eigen gemaakt, zoals 1,5 meter
economie etc. We moeten afstand houden en tegelijk toenadering zoeken binnen de mogelijkheden
van de coronamaatregelen. En we zijn er nog niet. Zoals we gehoord hebben wordt er stapsgewijs iets
verruimd. Maar voor de meeste bedrijven is het een teleurstelling dat we nog minimaal drie weken
verlengen wat betreft de sluiting. Dit vraagt om samenwerking, creativiteit en veerkracht. Daarvan zien
we in onze gemeente prachtige voorbeelden, zoals:
-

bijdrage vanuit het bedrijfsleven en de gemeente voor de voedselbank
posters ‘Koop Lokaal’
inzameling van laptops voor schoolkinderen
winkeliersacties zoals het ‘support-your-local’ pakket
winactie van het Mijdrecht kapperscollectief

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u een mooi initiatief delen? Laat het ons weten, wij proberen zoveel
mogelijk mee te denken en te doen.
Steunmaatregelen van Rijksoverheid en gemeente
Wij realiseren ons dat de uitdagingen voor ondernemers voornamelijk op het financiële vlak liggen. De
Rijksoverheid en gemeente bieden een breed pakket aan steunmaatregelen. Door de verschillende
benamingen en afkortingen van de maatregelen is niet altijd duidelijk welke noodmaatregel het meest
geschikt is voor welke ondernemer. Op www.derondevenen.nl/ondernemers vindt u de actuele
informatie en een aantal sites die voor specifieke sectoren van belang zijn. De regelingen zijn
uitgebreid om te voorkomen dat er sectoren tussen wal en schip vallen. Mogelijk volgen er meer
uitbreidingen.
Let vooral op dat we aan het eind komen van de termijn van drie maanden. Er zullen
hoogstwaarschijnlijk maatregelen toegevoegd of verlengd worden.
Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (ToZo)
Afgelopen week is het aantal aanmeldingen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig
ondernemers gestegen met 92. Op dit moment bedraagt het aantal aanvragen 870. Hieronder treft u
de verdeling per dorp:
Abcoude 196
Amstelhoek 26
Baambrugge 25
De Hoef 10
Mijdrecht 256
Vinkeveen 240
Waverveen 12
Wilnis 105

Economische monitor Utrecht
De provincie Utrecht houdt wekelijks de actuele economische ontwikkelingen van de bedrijven en
sectoren in de regio bij op haar website, in het dossier Monitor Economische Impact. U vindt er
analyses, cijfers en ontwikkelingen in uw regio en sector. Naast het regionale beeld is er aandacht
voor landelijke maatregelen, scenario’s en prognoses. De monitor is erg informatief en zeker de
moeite van het lezen waard.
Overleg
Wethouder Kroon en de accountmanager hebben wekelijks contact met ondernemersverenigingen en
ondernemers. Bedrijven die het mogelijk zwaar hebben benaderen wij actief. Daarnaast melden
sommige ondernemers zich zelf met een vraagstuk.
In samenspraak met de ondernemers kijken we of we een wekelijks online overleg kunnen
organiseren. Daarnaast leveren we zoveel mogelijk maatwerk in de samenwerking met de
ondernemersverenigingen.
Werkgelegenheid in de toekomst
De toekomstige werkgelegenheid is een punt van zorg. Wethouder Schuurs en de ambtelijke
organisatie zijn bezig met een plan voor de periode na Corona. Dit plan wordt getoetst bij de
ondernemers, door middel van het contact met de ondernemersverenigingen.
Corona-proof
De gemeente denkt na over toekomstige verzoeken omtrent grotere terrassen en dergelijke. Het idee
is dat de gemeente ervoor zorgt, dat zodra de regels verruimd worden, er snel geschakeld kan
worden. Heeft u een specifiek vraagstuk of verzoek? Meld dat zo spoedig mogelijk bij ons. Wij denken
graag met u mee!
Heeft u andere vragen, ideeën of suggesties? Neem contact op met accountmanager Bedrijven Erwin
Bos; bedrijven@derondevenen.nl of 06 823 12 825.
Met vriendelijke groet,

Rein Kroon
Wethouder Economie

Alberta Schuurs
Wethouder arbeidsmarkt en financiën

