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Beste ondernemers van Stichtse Vecht,
Het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland op zijn kop gezet. Hoewel we nu stap voor
stap een versoepeling krijgen van de maatregelen om het coronavirus in te dammen, blijven het
onzekere tijden. Ook voor u als ondernemer zijn het moeilijke tijden. We hopen dat zoveel mogelijk
bedrijven zich staande weten te houden en dat de economische recessie waar we ons ook schrap
voor moeten zetten, uiteindelijk niet al te diep zal zijn.
Landelijke en lokale regelingen
We hebben u al eerder geïnformeerd over de rijksmaatregelen en de lokale regelingen die er zijn.
Daar zijn aanvullingen en wijzigingen op gekomen, waar we u met deze brief over willen informeren.
We hebben voor u op de website1 van de gemeente Stichtse Vecht een overzicht gepubliceerd van
de landelijke en lokale financiële maatregelen die er zijn en die u financiële steun kunnen bieden in
deze moeilijke tijd. We lichten er hier een aantal voor u uit:
Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) MKB
De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen
en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen,
kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven krijgen
afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van
omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum
van 50.000 euro voor maanden juni, juli, augustus en september.

1

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4833/financiele-steun-voor-ondernemers-in-de-coronacrisis/
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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te
verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor
een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen
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NOW 2.0
Per 1 juni is de NOW-regeling aangepast naar NOW 2.0. De NOW wordt verlengd met een periode
van 4 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus
en september 2020 kan worden aangevraagd. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd.
NOW 2.0 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW.
Versoepeling uitstel van betaling belasting
Als getroffen ondernemer kunt u voor landelijke belastingen bij de Belastingdienst uitstel van
belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Meer
informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid2. Ook voor lokale belastingen, zoals
toeristenbelasting, waterschapsbelasting en onroerende zaak belasting, kunt u als belastingplichtige
meer gespreide of uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten &
hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Hiervoor kunt u contact opnemen met de BghU via 0880 64 02
00 of via de website van BghU3. Voor wat betreft de toeristenbelasting heeft er een recente wijziging
plaatsgevonden, deze lichten wij hieronder toe.
Aanslagoplegging toeristenbelasting 2019 wordt opgestart
In eerdere berichtgevingen heeft BghU aangegeven de aanslagoplegging toeristenbelasting 2019 uit
te stellen. Dat gaat veranderen. Wat er verandert en wanneer leest u hier na.
Wanneer worden de aanslagen opgelegd?
BghU heeft besloten het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting 2019 niet verder uit te
stellen. Dat betekent dat de aanslagen met een dagtekening van 30 juni 2020 worden opgelegd.
Concreet betekent dit, dat de aanslagen 16 juni 2020 gedraaid worden en op 27 juni bij de
exploitanten op de deurmat vallen.
Extra informatie bij de aanslag
Bij de aanslag zal een brief gevoegd worden met een toelichting waarom de aanslagen juist nu
vallen en de aanslagoplegging niet langer uitgesteld wordt. Daarnaast zal in de brief uitdrukkelijk
worden gewezen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van uitstel van betaling dan wel het treffen van
een betalingsregeling. BghU zal daar coulant mee omgaan.
Aanvullende gemeentelijke steunmaatregelen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Wanneer u zzp’er of zelfstandig ondernemer bent en door de maatregelen tegen het coronavirus in
financiële problemen komt, kunt u mogelijk een aanvulling krijgen op uw inkomen tot het sociaal
minimumloon. Het kabinet kondigde onlangs aan dat de Tozo met vier maanden onder gewijzigde
voorwaarden is verlengd tot 30 september 2020. De Tozo2 kunt u vanaf 15 juni a.s. aanvragen bij de
gemeente Utrecht4.
Tijdelijke verruiming criteria centraal leefbaarheidsbudget voor ondernemers en andere
instanties.
Het college van B&W heeft besloten om tijdelijk de criteria van het Centraal Leefbaarheids Budget te
verruimen voor het lopende jaar 2020, zodat ondernemers en andere instanties daar een aanvraag
voor kunnen indienen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/belastingmaatregelen
3
https://bghu.nl/artikel/extra-maatregelen-in-verband-met-corona-en-belastingheffing-bghu-update18-maart-2020
4
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507
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Een deel van het budget wordt nu beschikbaar gesteld voor initiatieven van ondernemers,
instellingen en organisaties om de lokale economie aan te jagen. Meer informatie over de verruiming
van het leefbaarheidsbudget leest u hier5.
Advies op maat voor ondernemers in regio Utrecht
De Economic Board Utrecht (EBU) heeft samen met andere organisaties een tijdelijke coronaalliantie opgericht. Gemeenten, provincie, VNO-NCW, MKB Midden-Nederland en vele anderen in de
regio werken mee. De alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en door bedrijven.
Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar
komt u er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Heeft u
behoefte aan een persoonlijk advies over de toekomst van uw bedrijf door corona? Of heeft u juist
hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Dan kunt u terecht bij de Utrecht Region
Economische Corona Alliantie (URECA)6.
Midden-Utrecht Werkt Door, ook tijdens corona
Het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar, ook in
tijden van het coronavirus. Daarvoor is een nieuw platform gelanceerd:
www.middenutrechtwerktdoor.nl. Zo zorgt het Werkgeversservicepunt er samen met partners uit de
regio voor dat Utrecht aan het werk blijft. Stichtse Vecht is één van de 17 partijen die bij dit initiatief
betrokken is.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers ondernemers door te
bellen naar 14 0346 of te mailen naar info@stichtsevecht.nl, onder vermelding van ‘brief
ondernemers coronavirus’.
Met vriendelijke groet,

Maarten van Dijk
wethouder Werk en inkomen, Economie en
Leefomgeving

Jeroen Willem Klomps
wethouder Middelen, Verkeer en
Omgevingswet

https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/tijdelijke-verruiming-criteria-centraalleefbaarheidsbudget-voor-ondernemers-en-andere-instanties/
6
https://www.economicboardutrecht.nl/corona
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