
           Vrijdag 3 april 2020 
 
Beste ondernemer uit Dordrecht, 
 
Afgelopen dinsdag hebben we van het kabinet te horen gekregen dat de coronamaatregelen die 
aanvankelijk tot 6 april golden, nu tot en met dinsdag 28 april verlengd worden. Vanuit de gemeente 
hebben wij daarom samen met de ondernemersverenigingen voor u een aantal belangrijke 
ontwikkelingen voor u op een rij gezet.  
 
Heeft u de regeling van 4.000 euro al aangevraagd bij de RVO? 
Als uw onderneming bij die sectoren hoort die het meest geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen 
rond het coronavirus dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen 
sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. U kunt dit 
aanvragen op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

De POBD heeft een brandbrief verstuurd naar de overheid. De inhoud van de brief heeft betrekking 
op de regeling bij meerdere filialen onder een kvk nummer en de opvang van piekomzetten in 
bepaalde branches.  
 
Noodverordening 
Op 1 april is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Bekijk de noodverordening op: 
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/corona-het-laatste-nieuws/  
 
Aanvraag uitstel gemeentelijke belastingen digitaal 
Eerder hebben wij u geinformeerd over de maatregelen die wij als gemeente direct getroffen hebben 
om ondernemers de mogelijkheid te bieden uitstel aan te vragen op de betaling van 
gemeentebelastingen. We kunnen het ons goed voorstellen dat u als ondernemer al genoeg 
administratief te organiseren heeft. Om het u ietwat gemakkelijker te maken bieden wij u dan ook 
vanaf nu ook de mogelijkheid om deze aanvraag digitaal in te dienen via: 
gemeentebestuur@dordrecht.nl. Dit kon voorheen alleen nog per post. 
 
Het digitaal aanvraagformulier is te downloaden onder: 
https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Nieuws_ondernemers/Nieuwsarchi
ef/2020/Hulp_voor_ondernemers/Aangepaste_betaaltermijn_van_de_aanslag_gemeentelijke_belas
tingen 
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 6 april 
Op dinsdag 31 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
gepresenteerd door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de NOW-regeling 
krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt 
doorbetalen. Het UWV werkt eraan om dit vanaf 6 april in te laten gaan. Meer informatie over de 
NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV: 
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid-
gepresenteerd.aspx 
 
 

 



Doorlooptijd Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor ZZP’ers en 
(kleine) ondernemers 
Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die financieel in de problemen 
komen door de coronacrisis. 
Het aantal aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden is ontzettend hoog en er wordt hard 
gewerkt om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.  
 
De oproep van het kabinet van afgelopen week voor het gebruik van deze maatregel willen wij 
nogmaals graag via deze weg onder de aandacht brengen: de extra tijdelijke ondersteuning voor 
gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de 
coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet 
doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we 
onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
 
Posters verantwoord winkelen verspreiden  
Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk 
hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De 
maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de 
gevolgen van het nieuwe virus te beperken. 
 
In aanvulling op alle goede initiatieven die hiervoor in het land al worden genomen ondersteunt het 
protocol ondernemers om de regels op een eenduidige manier te communiceren. Kijk voor meer 
informatie en posters op: https://www.vno-ncw.nl/content/nieuwe-regels-voor-verantwoord-
winkelen-toolkit.  

Gezamenlijk initiatief POBD en Dordrecht Marketing 
De POBD heeft samen met Dordrecht Marketing en hun online partner Digitaal bureau Elephant de 
handen ineen geslagen om een overzichtelijke plek te creëren waar Dordtenaren mooie initiatieven 
terug kunnen vinden, die zijn ontstaan om de ondernemingen draaiende te houden.  
Door de coronacrisis zijn alle horeca gelegenheden gesloten en ook veel winkels hebben aangepaste 
openingstijden. Maar er zijn ook vele mooie initiatieven ontstaan, zo zijn er veel ondernemers die nu 
afhaal- en/of bezorgservice aanbieden.  
Via extra nieuwsbrieven vanuit de POBD en Dordrecht Marketing worden alle ondernemers in de 
horeca of detailhandel opgeroepen om hun acties vooral aan te melden. Zo wordt informatie 
overzichtelijk gebundeld.  
 
Heb jij een initiatief? Denk bijvoorbeeld aan een extra dienst zoals een afhaalloket voor 
levensmiddelen, tegoedbonnen voor na de corona, of (gratis) bezorgen terwijl u dat eerder niet 
deed? Of dat nu boeken zijn, levensmiddelen, maaltijden, medicijnen óf wc-papier zijn. 
Schrijf u dan snel in om optimaal en gratis te profiteren van deze unieke kans op publiciteit! 
Inschrijven doet u op: http://www.centrumdordrecht.nl.  
 
Bezoek onze website en houd de social media van Dordt Onderneemt in de gaten! 
Op de website www.dordrecht.nl/ondernemers houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen. Bekijk ook de social media kanalen van Dordt Onderneemt: Twitter, 
Instagram en LinkedIn. 
 



Tenslotte 
Gezondheid heeft uiteraard voor nu nog steeds de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd beseffen we ons 
ook dat u als ondernemer uw aandacht aan het verleggen bent naar de fase dat het virus zal gaan 
luwen en wat gevolgen zullen zijn voor uw onderneming. Ook voor die vervolgfase willen we samen 
blijven werken als stad en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.   
Houd moed en energie!  
 
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 

 

                                     
 
 

 


