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Aan de leden van de Gemeenteraad
 
 
De coronacrisis treft onze ondernemers hard. Het college heeft in samenwerking met Concensus besloten een
aantal maatregelen te treffen. Ze moeten leiden tot lastenverlichting van ondernemend Den Helder. U treft de 
tekst van de nieuwsbrief hieronder aan. De brief wordt deze week verstuurd naar ondernemend Den Helder.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
 

Jeroen Nobel
burgemeester

Robert Reus
secretaris
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Nieuwsbrief
Ondernemers gemeente Den Helder

Beste ondernemers,

Het coronavirus treft ons allemaal. Bij veel bedrijven ligt het werk stil of er is veel minder werk. De 
impact is groot. Van u wordt het uiterste gevraagd van uw ondernemerschap. Daarbij is alle 
creativiteit nodig, maar ook onderlinge solidariteit. Wij vinden het bewonderingswaardig hoe de 
Helderse ondernemers met de situatie omgaan. 

De regering kondigde afgelopen dinsdag een steunpakket aan voor ondernemers, werknemers en 
ZZP’ers. Er zijn inmiddels maatregelen voor ondernemers getroffen waarbij het onder andere 
mogelijk is om werktijdverkorting aan te vragen. Zelfstandigen en mensen met een nul-urencontract 
krijgen sneller en voor tenminste drie maanden een bijstandsuitkering. Daarnaast wordt gezocht 
naar een mogelijkheid om zelfstandigen sneller bijstand te geven.

Ook wij hebben gekeken hoe wij uw lasten kunnen verlichten. Alle maatregelen vindt u in deze 
nieuwsbrief. Heeft u vragen? Neemt dan contact op met de betreffende instantie, of met onze 
bedrijfscontactfunctionaris Edger van der Laan. Zijn telefoonnummer is 06-50056808, of stuur een 
e-mail: e.van.der.laan@denhelder.nl

Wij wensen u sterkte en wijsheid toe bij de uitdagingen waar u voor staat.
Burgemeester en wethouders gemeente Den Helder

Maatregelen regering

Coronaloket voor ondernemers
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de Kamer van Koophandel een loket geopend. U kunt 
er terecht met uw vragen over de regelingen. Veel informatie is al online beschikbaar op 
www.kvk.nl/coronaloket. Het telefoonnummer van het loket is 0800-2117.

Werktijdverkorting
Ondernemers met verlies van werkuren vanwege het corona-virus, kunnen mogelijk 
werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken. Werknemers kunnen dan een 
beroep doen op een WW-uitkering. Kijk voor meer informatie op: www.mkb.nl/corona

Bijstandsbesluit zelfstandigen
ZZP-ers die tijdelijk geen inkomen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling 
Bijstandsbesluit zelfstandigen. Deze regeling voorziet in een tijdelijk inkomen voor levensonderhoud.
Voor de regeling van de gemeente Den Helder kunnen ondernemers ook bij Haltewerk terecht. U 
kunt mailen naar: zelfstandigenloket@haltewerk.nl. Wanneer er nieuwe informatie over is 
communiceert Haltewerk hierover via hun website: www.haltewerk.nl.

Borgstelling MKB-kredieten 
De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten zijn versoepeld. Hiermee kunnen MKB-bedrijven en 
ZZP-ers met een rechtspersoon onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Dankzij de 
verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 
procent. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant met een 
looptijd tot twee jaar. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. 
Een overzicht staat vindt u op www.rvo.nl.

Tijdelijke inkomensvoorziening ZZP-ers 
Het ministerie van SZW onderzoekt hoe de Tijdelijke inkomensvoorziening ZZP-ers snel ingevoerd 
kan worden. Voor ons voert Halte Werk deze voorziening uit. Zodra er duidelijkheid is, 
communiceert deze organisatie hierover op www.haltewerk.nl. In dringende gevallen kunt u Halte 
Werk alvast mailen: zelfstandigenloket@haltewerk.nl. 
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Belastingdienst
Ondernemers en ZZP-ers met betalingsproblemen bij de belasting door het coronavirus kunnen 
vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/ondernemers.

Maatregelen gemeente Den Helder

Uitstel betalingen belastingen
Het college heeft besloten tot uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen voor 
ondernemers tot 1 juli 2020. Daarnaast worden specifieke ondernemingsheffingen tot 1 juli 2020 niet
opgelegd. Denk aan precario en aanslagen toeristenbelasting 2019. De datum 1 juli 2020 is 
gekozen omdat dit aansluit bij de datum van het kabinetsbeleid. Na 1 juli 2020 blijft nog steeds de 
mogelijkheid van het aanbieden van betalingsregelingen bestaan. Dat wordt dan opnieuw 
beoordeeld.

Invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt 
tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden van ondernemers. 

Speciaal telefoonnummer voor betalingsregeling
Als u door alle maatregelen in betalingsproblemen dreigt te komen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Invordering van Cocensus. Zij zijn tussen 9.00 en 13.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 023-5563400, keuze 1. 
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