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Ondernemers en corona

Beste ondernemer,
Bedrijven in Hilversum worden momenteel, net als elders, zwaar geraakt door de maatregelen die worden
genomen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die we uit verschillende sectoren ontvangen en
de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn ongekend. We leven met u mee en zetten er als
overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.
Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de gevolgen voor bedrijven zoveel
mogelijk te beperken. Vanaf vandaag (maandag 16 maart) kunt u gebruikmaken van de verruiming van de
zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast kunnen ondernemers
werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige
aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.
Zelfstandig ondernemers kunnen bij de gemeente een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen. Overige maatregelen die u als ondernemer kunt treffen zijn te raadplegen via het
coronaloket van de Kamer van Koophandel en via uw brancheorganisatie.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en verwachten dat de Rijksoverheid komende periode meer
maatregelen aankondigt om ondernemers en werknemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Binnen de
gemeente beraden we ons op maatregelen die we aanvullend hierop kunnen nemen. Schroom niet om
contact met ons te zoeken, via het algemene nummer, via onze relatiebeheerders bedrijven of rechtstreeks
met mij.
Samen vinden we een krachtig antwoord op deze onvoorziene omstandigheden.
Namens het College van B&W,
A.R.C. Scheepers
Wethouder Economie & Media
Digitaal te raadplegen:
- Gemeente - algemene informatie over ondernemen en het coronavirus
- Gemeente - Bureau Bijstand Zelfstandigen
- Coronaloket van Kamer van Koophandel
- Uitstel van de betaling bij de Belastingdienst
- De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open.

