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Informatie voor Rhedense ondernemers – deel 3 
 
In deze informatiebrief vertellen we u meer over de belangrijkste gemeentelijke en landelijke 

maatregelen die er op dit moment zijn. Daarnaast geven we u meer informatie over het 

Ondernemersklankbord, een Stichting die in deze tijd gratis ondernemers in het MKB helpt. 

Gemeentelijke maatregelen 

1. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 
Wat is het 

Door uitstel aan te vragen hoeft u de aanslag gemeentelijke belastingen niet uiterlijk 31 

maart 2020 te betalen, maar 31 juli 2020.  

 

Voor wie is de regeling 

Voor iedereen met een KvK-nummer. Dus: 

 Bedrijven 

 Zzp’ers 

 Ondernemers in de Kunst en Cultuur 

 Stichtingen 

 Verenigingen 

 

Waar vraagt u het aan 

Bij de gemeente Rheden. U kunt uitstel aanvragen via onze website.  

 

2. Verruiming openingstijden 
Tot en met in ieder geval zondag 26 april mogen winkels zoals een supermarkt, 

groenteman, slager en bakker op zondag om 8.00 uur hun deuren kunnen openen in 

plaats van 12.00 uur. De sluitingstijd op zondag blijft 19.00 uur. 

3. Tijdelijk 24 uur laden en lossen 
Tot en met in ieder geval dinsdag 28 april mogen alle winkeliers 24 uur per dag laden en 

lossen. 

Landelijke maatregelen 
Goed om te weten: de TOZO en de TOGS zijn 2 verschillende regelingen. Het kan zijn dat 

u recht heeft op beide regelingen.  

1. TOZO – Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 
Wat is het 

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen tijdens de coronacrisis kunnen een 

beroep doen op deze tijdelijke regeling. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: 

1. Maximaal 3 maanden wordt het inkomen aangevuld tot aan het sociaal minimum. 

2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 om 
liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Voor wie is de regeling 

Voor zelfstandig ondernemers (o.a. ZZP, VOF en BV) tussen de 18 jaar en de AOW-

leeftijd. Kijk voor alle voorwaarden op onze website.  

https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus/Corona_informatie_voor_ondernemers/Aanvragen_uitstel_van_betaling_gemeentelijke_belastingen_voor_ondernemers
https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus/Corona_informatie_voor_ondernemers/Financiele_ondersteuning_voor_ondernemers_tijdens_coronacrisis


    
 

3 april 2020 

 

 

Waar vraagt u het aan 

De TOZO is een landelijke maatregel. De aanvraag doet u in de gemeente waar u woont.  

U kunt vanaf nu (donderdag 2 april) de TOZO 

aanvragen op onze website www.rheden.nl/tozo. 

 

Tot en met 31 maart kon u bij ons al een verzoek indienen voor de TOZO. Iedereen die 

dat heeft gedaan ontvangt deze week een e-mail met meer informatie en een link naar 

het definitieve aanvraagformulier. 

Afbeelding 1: Aanvraag TOZO-uitkering (Bron: VNG) 

2. TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 
Wat is het 

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van de 

kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers 

ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen 

betalen. 

Voor wie is de regeling 

Er is een lange lijst met typen bedrijven en verenigingen die gebruik kunnen maken van 

de regeling. De complete lijst vindt u hier, deze lijst wordt regelmatig uitgebreid. Op de 

lijst staan onder andere allerlei typen winkels, kapperszaken, restaurants en cafés. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
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Voorwaarde: Uw onderneming is niet aan huis gevestigd. Deze voorwaarde geldt niet 

voor eet- en drinkgelegenheden. 

Waar vraagt u het aan 

Deze landelijke regeling vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO). Lees meer over de aanvraagprocedure en vraag de regeling aan. 

 

3. Overige regelingen 
Naast de TOZO en de TOGS zijn er nog meer regelingen die misschien voor u van belang 

zijn. We sommen ze hieronder op en verwijzen u naar de meest actuele informatie over 

de regeling.  

 

Regeling Link naar meer informatie  

1. Noodmaatregel 

Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW)  

(in plaats van 

werktijdverkorting) 

 

https://www.uwv.nl/coronavirus/  

2. Bijzonder uitstel van 

betaling voor 

rijksbelastingen 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec

t/nl/ondernemers/content/coronavirus-

belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-

helpen  

3. Verruiming regeling 

Garantie 

Ondernemersfinanciering 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/garantie-

ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go 

4. Rentekorting kleine 

ondernemers op 

microkredieten Qredits 

 

https://qredits.nl/  

5. Tijdelijk borgstelling voor 

land- en tuinbouwbedrijven 

 

https://ondernemersplein.kvk.nl/borgstellingskre

diet-voor-de-landbouw/  

 

Ondernemersklankbord helpt het mkb, tijdelijk gratis 
Stichting Ondernemersklankbord is een stichting die al bijna 40 jaar mkb-ondernemers helpt. De 

Ondernemersklankbord is een onafhankelijke stichting van ondernemers, directeuren, managers en 

specialisten die hun actieve loopbaan hebben beëindigd. Zij stellen vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid hun jarenlange kennis en praktijkervaring belangeloos ter beschikking aan 

ondernemers in het MKB. Op alle vlakken van de bedrijfsvoering en in iedere fase van de 

onderneming kunt u op ondersteuning en begeleiding van stichting Ondernemersklankbord rekenen. 

In een klankbordtraject van 6 maanden word je persoonlijk begeleid door een OKB-adviseur. Wat je 

vraag ook is, jouw adviseur heeft kennis van zaken én ondernemerservaring. Je kunt vrijuit van 

gedachten wisselen en je ideeën spiegelen. De adviseur is jouw klankbord en geeft onpartijdig advies. 

In verband met de coronacrisis is dit tijdelijk gratis. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure
https://www.uwv.nl/coronavirus/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
https://qredits.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw/
https://ondernemersplein.kvk.nl/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw/
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Hulp  voor uitsluitend een financiële ondersteuning  in het kader van de coronacrisis worden niet in 

behandeling genomen. Hiervoor gelden de bestaande landelijke en gemeentelijke regelingen die in 

het leven zijn geroepen i.v.m. de coronacrisis. 

Wethouder Ronald Haverkamp:  
“Ik ben trots op al die mensen die belangeloos hun kennis en praktijk ervaring belangeloos ter 

beschikking stellen aan ondernemers in het MKB. Geweldig dat stichting ondernemersklankbord in 

deze moeilijke tijd het mogelijk maakt om kosteloos in aanmerking te komen voor een traject. Ook 

voor onze lokale ondernemers biedt dit platform een mooie gelegenheid om onafhankelijk 

ondersteunt te worden. 

Gé Zonnenberg (Adviseur OKB-team Gelderland):  
“Ook in deze moeilijke tijden is het heel belangrijk  dat ondernemers onafhankelijk advies krijgen. 

Stichting Ondernemersklankbord staat daarom voor u klaar. Omdat het werk vanuit de stichting 

geheel belangeloos is, is het van groot belang om ondernemers erop te wijzen dat de  begeleiding niet 

vrijblijvend is. Alvorens een verzoek in behandeling wordt genomen moet er een duidelijk omschreven 

aanvraag via de website https://www.ondernemersklankbord.nl worden ingediend.”   

 

https://www.ondernemersklankbord.nl/

