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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Florian Bos
van de Fractie van VVD
over Artikel 42-vragen: steun aan Woerdense ondernemers

Beantwoording van de vragen:

1. Er zijn signalen binnengekomen vanuit de POVW, maar ook individuele ondernemers van
(mogelijke) problemen die ontstaan door de maatregelen die vanuit de landelijke overheid zijn
doorgevoerd.
2. Het college is bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de belastingdienst uitstel van
BTW en andere betalingen kunnen krijgen. Op 16 maart 2020 is hierover ook gecommuniceerd
naar de ondernemers middels een brief welke is verspreid via de POVW. Daarnaast is hierover
gecommuniceerd via de live blog van de gemeente.
3. Het college is hiertoe graag bereid. Het huidige beleid biedt hiertoe mogelijkheden en we staan
ondernemers graag terzijde hoe ze hier gebruik van kunnen maken.
4. Met het POVW zijn we in gesprek om te peilen waaraan specifiek behoefte is vanuit hun
achterban, de ondernemersverenigingen. We brengen de behoefte nu eerst gezamenlijk in kaart.
De bijgevoegde brief aan het POVW verstuurd op 16 maart geeft duidelijkheid over de landelijke
regelingen die er zijn. Voor nu is het te kort dag om als Woerden toezeggingen te doen, aangezien
de financiële implicaties en de doelmatigheid hiervan nog niet kunnen worden overzien.
Bijlagen:
 Ingekomen brief met Artikel 42 vragen met corsanummer: 20.005625
 brief aan het POVW d.d. 16 maart 2020 met corsanummer: 20U.05165
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Informatievoorziening ondernemers inzake coronavirus
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/ I. Baggen

Beste ondernemers,
We kunnen ons voorstellen dat u als gevolg van de huidige maatregelen rondom het Coronavirus met
veel vragen en zorgen zit. Om de informatie vanuit de Gemeente Woerden helder en gestructureerd
aan te bieden, hebben we de volgende informatievoorziening opgezet:
o Live-blog op www.woerden.nl met de laatste ontwikkelingen omtrent de Corona maatregelen.
o Beschikbare ondernemersvoorzieningen en info en tips vanuit de branche organisaties.
Hier vindt u ook informatie over de Bijzondere Bijstandsregeling voor Zelfstandigen (BBZ).
Als u dringende vragen heeft aan de Gemeente Woerden die niet beantwoord worden door de liveblog of ondernemerspagina, kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen:0348-428 911.
Uw ondernemersvereniging zal inventariseren waar u gezamenlijk behoefte aan heeft.
Via het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) worden deze vragen gebundeld.
De gemeente staat in verbinding met het POVW om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor
gezamenlijke belangenbehartiging. Met deze aanpak blijven we ons inzetten voor de ondernemers.
We wensen de ondernemers veel sterkte toe in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Arjan Noorthoek en George Becht
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage 1: Overzicht van ondernemersvoorzieningen & informatie
Hieronder vindt u de landelijke ondernemersvoorzieningen naar aanleiding van de maatregelen
omtrent het Coronavirus. Daaronder ook de informatie en tips vanuit de branche organisaties en
daaronder de link naar de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.
KvK:
-

Er is een landelijk telefoonnummer opengesteld voor ondernemers: 0800 – 2117
bij het Coronaloket van de KvK kunt u terecht met vragen over de impact van het coronavirus
op uw bedrijf.

Rijksoverheid: Informatie van de rijksoverheid voor ondernemers
Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betalinggevolgen-coronavirus

Branche informatie
Koninklijke Horeca Nederland: www.khn.nl › nieuws › vragen-en-antwoorden-over-het-coronavirus
MKB Nederland: www.mkb.nl › corona
Detailhandel Nederland: www.inretail.nl › Corona en jouw winkel
Techniek Nederland: www.technieknederland.nl › informatie-over-coronavirus
ZZP Nederland: https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/2-3
https://www.pzo.nl/nieuws/coronavirus-waar-kun-je-terecht-als-zzper/
Recreatie en toerisme branche: https://www.nbtc.nl/nl/home/artikel/update-impact-coronavirus-optoerisme-in-nederland.htm
Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ)
https://www.fermwerk.nl/jouw-inkomen/uitkering-bijstand/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
Ondernemers kunnen zich via de website van Ferm Werk melden of rechtstreeks via:
zelfstandigen@fermwerk.nl

