
               Maandag 23 maart 2020 

 

Beste ondernemer uit Dordrecht, 

 

Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren als het gaat om ontwikkelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. Vanuit de gemeente en rijksoverheid, samen met de ondernemingsvereniging hebben 

wij daarom voor u een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rijtje gezet.  

Daarnaast willen we benadrukken dat we ontzettend trots zijn op initiateven die vele Dordtse 

ondernemers al inzetten. Graag willen wij een aantal daarvan in deze brief uitlichten. 

 

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) kunt u nu aanvragen!  

Bent u ZZP’er of heeft u een (kleine) onderneming in de Drechtsteden? Vanaf maandag 23 maart is 

de tijdelijke regeling BBZ misschien iets voor u. U komt in aanmerking: 

 Wanneer er sprake is van ‘broodnood’. Dus als u niet meer over voldoende financiële 
middelen beschikt om bijvoorbeeld eten te kopen.  

 Wanneer u niet meer in staat bent om, door wegvallende inkomsten, uw huur/hypotheek, 
verzekering, energie enzovoorts te betalen. 

Vanaf 09.00 uur deze ochtend is het mogelijk om het digitale formulier in te vullen op: 

www.socialedienstdrechtsteden.nl    

 

Let op! Ondernemers uit de Drechtsteden die al een aanvraag gedaan hebben bij het loket in 

Rotterdam hoeven dit niet opnieuw te doen in Dordrecht, dit wordt vanzelf overgezet. 

 

Doorlooptijden regelingen 

Veel ondernemers vragen zich af wat de doorlooptijden zijn van de regeling waarvan gebruik 

gemaakt kan worden. Dit is een terechte vraag. Het ministerie van Economische Zaken meldt dat aan 

de antwoorden op deze vragen hard gewerkt wordt. Regelingen moeten ingesteld worden, ook ten 

aanzien van de uitvoering kost dit tijd. Helaas is dit vaak onvermijdbaar. De ambitie blijft uiteraard: 

zo spoedig mogelijk.  

Informatie volgt via: www.dordrecht.nl/ondernemers, https://www.kvk.nl/corona/en 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 

Uitstel betalingen gemeentebelastingen 

Eén van de eerste maatregelen die we in samenwerking met Gemeentebelastingen en 

Basisinformatie Drechtsteden (GBD) hebben genomen is de mogelijkheid voor onder meer 

ondernemers en ZZP’ers om uitstel te krijgen voor de betaling van gemeentebelastingen. In de 

tussentijd inventariseert Gemeentebelastingen voor Dordrecht en de aangesloten gemeentes welke 

directe maatregelen er nog meer getroffen kunnen worden. Wanneer hierover meer bekend is zullen 

we dit via de website www.dordrecht.nl/ondernemers en de social media kanalen van Dordt 

Onderneemt met u delen. 

 

Coulance betaling huren in Dordrecht 

In navolging van de landelijke oproepen van de brancheorganisaties voor de detailhandel is er vorige 

week door ons al een lokale oproep gedaan naar de commercieel vastgoedeigenaren in de stad om 

met coulance om te gaan met de huur voor winkeliers en horeca. De gemeente bekijkt ook de 

mogelijkheden daar waar het haar eigen vastgoed betreft dat verhuurd is aan culturele instellingen 

en derden. De gemeente zal de komende week een voorstel doen wanneer u hier als huurder van 

gemeentelijk vastgoed voor in aanmerking kan komen. Houdt hiervoor de website 
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www.dordrecht.nl/ondernemers in de gaten. 

 

Ook wordt er landelijk nagedacht over compensatiemaatregelen voor huur voor ondernemers. 

Wanneer hier meer concreets over bekend is, zullen wij u hier uiteraard over informeren. 

 

Initiatieven uit de stad! 

Op dit moment spontane aanbiedingen van financiële adviesbureaus die belangeloos hun diensten 

ter beschikking willen stellen aan de Sociale Dienst Drechtsteden en ondernemers. Het is mooi om 

deze betrokkenheid te zien! We proberen deze contacten zo goed mogelijk door te geleiden naar 

degenen die daar gebruik van kunnen maken.   

 

Uitgelicht:  

 Bent u deels open in deze crisistijd? Via het platform www.centrumdordrecht.nl kunt u een 
activiteit of dienst aanbieden. Heeft u hier als ondernemer al gebruik van gemaakt? Naast 
een eigen activiteit aanbieden biedt deze website ook de juiste inspiratie of contacten om u 
te helpen in deze lastige tijd. Neem bijvoorbeeld Frank van Hilten die zijn diensten nu gratis 
aanbiedt via dit platform. 

 Tip: instagrampagina ‘Dordtpastzichaan’ biedt een mooi podium voor initiatieven van lokale 
ondernemers!  
 

Neem contact op met uw bank 

Banken gaan zich de komende periode flexibeler opstellen voor het verstrekken van kredieten. Wij 

verzoeken u om niet af te wachten en rechtstreeks contact op te nemen met de accountmanager van 

uw bank. Contactgegevens van de meeste banken vindt u op: www.nvb.nl/corona/nuttige-links/ 

 

ABN Amro: www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html 

ING: https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-

aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html 

Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel 

 

Bezoek onze website om op de hoogte te blijven! 

Op de website www.dordrecht.nl/ondernemers houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen. Onderstaand overzicht weergeeft het gedrag op onze website van 9 t/m 15 

maart, de eerste week van de maatregelen tegen corona. 8,2 acties per bezoek aan de website 

betekent dat er veel geklikt wordt op onze website naar links en verwijzingen naar andere websites. 

Daar is onze website ook voor bedoeld, om u naar het juiste loket te verwijzen. Zie onze website dan 

ook als een verzamelpunt voor al uw vragen.  

http://www.dordrecht.nl/ondernemers
http://www.centrumdordrecht.nl/
http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
http://www.dordrecht.nl/ondernemers


 

 

  

Tenslotte 

Gezondheid heeft voor nu de hoogste prioriteit. Dat zien we niet alleen terug in maatregelen van de 

overheid, maar ook in de stappen die ondernemers zelf zetten vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheidsgevoel. Ook dat geeft al aan dat we hier samen uit zullen komen! 

We wensen u als ondernemer veel sterkte in deze lastige voor ons allen lastige periode. Tegelijkertijd 
hebben we deze week ook landelijk weer mogen zien dat bedrijven uit onze stad een concrete 
bijdrage leveren aan de levering van nieuwe beademingsapparatuur en mondkapjes. Het laat de 
betrokkenheid en aanpassingsvermogen van onze ondernemers zien. Ook daar mogen we best trots 
op zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Burggraaf       Peter Heijkoop 
Wethouder Economische Zaken en Ondernemen   Wethouder Werk en Inkomen 
 
Arien van Pelt 
Voorzitter POBD 
 
Dennis van Buuren 
Bestuurslid POBD 
 
Anneke Maagdenberg 
Voorzitter DOV 
 
 
 

                                     
 

 


