Ondersteuningspakket ondernemers en organisaties
De corona-maatregelen hebben grote gevolgen voor onze ondernemers en organisaties. Veel ondernemers en
organisaties sluiten hun deuren. Het openbaar leven valt steeds verder stil. De gemeente neemt na overleg met
onder andere de ondernemersorganisaties in Hilversum een aantal maatregelen om het lokaal bedrijfsleven, groot
en klein, en organisaties in cultuur en sport in alle sectoren, in deze ongekend moeilijke tijd te ondersteunen.

1. Lokale belasting

2. Precariobelasting
De gemeente past de inning
van de lokale belastingen
aan. Aanmaningen en
dwangbevelen worden niet
verstuurd. Deurwaarders
gaan niet op pad. Betalingsregelingen zijn versoepeld.

OZB

3. Huurbetalingen

Horecaondernemers en
winkeliers betalen precariobelasting voor terrassen
en uitstallingen. Nu veel
winkels en horecazaken
gesloten zijn werkt de
gemeente aan een passend
raadsvoorstel.

4. Winkeltijden/laden & lossen

De gemeente gaat als
verhuurder coulant om met
huurbetalingen door betalingsregelingen en uitstel van
betaling. Wij doen een
dringend beroep op
vastgoedeigenaren om
dit voorbeeld te volgen.

5. Mediasector

Om bezoek te spreiden mogen
supermarkten ook op zondag
tussen 9-12 uur open. We gaan
soepel om met venstertijden en
laad- en lostijden, zodat logistiek
in deze periode mogelijk is.

6. Subsidies

De mediasector is in deze
periode van vitaal belang
en zorgt voor veel werkgelegenheid. We onderhouden nauw contact en
brengen de belangen onder
de aandacht van o.a. de
rijksoverheid.

7. Stadsfonds & BIZ Gijsbrecht
Het Stadsfonds steunt
tal van initiatieven.
De inkomsten uit OZB
vallen mogelijk lager uit.
We stellen ons garant
voor het budget in 2020.
Dit geldt ook voor de BIZ
Gijsbrecht.

Ondernemersorganisaties en
gebiedsorganisaties kunnen
hun jaarplannen veelal niet
volledig waarmaken. We
bespreken activiteiten die wel
ondernomen kunnen worden
en steunen mooie initiatieven
waar mogelijk financieel.

8. Effecten en langere termijn
We monitoren de effecten.
Waar nodig en mogelijk
volgen aanvullende maatregelen. We kijken ook naar
maatregelen voor de lange
termijn en wisselen kennis
en ervaring uit in de regio en
daarbuiten.

hilversum.nl/ondernemers

