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Beste ondernemer in Midden-Delfland, 

Met de verlenging van de lockdown staan ondernemers voor steeds grotere uitdagingen. Er is energie 

nodig om een positieve blik op de toekomst te houden. Dat is een eigenschap die veel ondernemers 

van nature hebben, maar die nu belangrijker is dan ooit. Bij het maken van keuzes, die een grote 

impact hebben op de bedrijfsvoering en daarmee ook op de persoonlijke situatie, is het goed om 

zaken op een rijtje te zetten. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten dat u dit niet alleen hoeft 

te doen.  

Met deze brief informeren wij u graag over de mogelijkheden die er zijn om u te ondersteunen.  

 

Steun- en herstelpakket 

Sinds 15 december gelden in Nederland strengere regels dan bij de eerste lockdown in het voorjaar. 

En de komende weken kunnen nog niet alle ondernemers aan de slag. Voor ondernemers die worden 

geraakt, is er het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet heeft een aantal 

gerichte tegemoetkomingen toegevoegd. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel 

een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad, is er een garantiefonds voor evenementen 

toegevoegd en kunnen ook recent gestarte ondernemers profiteren van de steunmaatregelen. Met de 

coronacalculator berekent u hoe de coronamaatregelen van overheden en financiële instellingen uw 

onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. U vindt 

deze calculator en de KvK regelingencheck op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

financiele-regelingen  

Zoekt u hulp bij het maken van verschillende (financiële) afwegingen om controle te houden over uw 

onderneming? De Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel (KVK) bieden u hulp. Natuurlijk staan 

wij ook voor u klaar om u te helpen of te adviseren waar dat kan.  

 

Praktisch advies voor ondernemers in zwaar weer 
Voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis heeft de KVK een informatie- en adviesloket 
ingericht. Centraal in de dienstverlening van de KVK staat een telefonisch advies op maat door het 
KVK Adviesteam Zwaar Weer. Tijdens het gesprek kunt u al uw vragen stellen en krijgt u advies over 
bedrijfskundige aspecten en het opstellen van een stappenplan voor uw specifieke situatie. Zij kunnen 
u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde partijen die u nog verder kunnen helpen. Het Adviesteam 
is bereikbaar op telefoonnummer 0800 21 17. Op www.kvk.nl/zwaar-weer staat meer informatie.   
 

Aanpassing faillissementswet  

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet helpt 

ondernemingen die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Zonder instemming van alle 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kvk.nl%2Fzwaar-weer&data=04%7C01%7Cad.van.ginneken%40kvk.nl%7Cefca979dd5594bf73e1e08d8a02de7f4%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637435466321290465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QlaUklj4kL933rRHePQMRPLfv4Ef%2FQ08Mlz%2BSQPZ1v8%3D&reserved=0
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schuldeisers kan er nu toch een akkoord bereikt worden op een schuldregeling. Hierdoor is het 

mogelijk om een doorstart te maken of gecontroleerd te stoppen. Meer hierover vindt u op de website 

van de KvK https://ondernemersplein.kvk.nl/voorkom-faillissement-met-de-whoa/ 

 
Hulp bij schulden  

Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? In samenwerking met de gemeente 
Rotterdam bieden wij ondersteuning. Informatie hierover vindt u op 
www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst 
 
Uitstel van betaling OZB en rioolheffing 

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, is gedurende de crisis uitstel 
van betaling mogelijk. Op uw verzoek schorten wij de inning van OZB en rioolheffing op. Wilt u uitstel 
van betaling aanvragen? Stuurt u dan een mail naar belasting@middendelfland.nl 
 
Collegiaal uitlenen  

De ene ondernemer heeft nu werknemers over, maar een andere ondernemer kan nu juist behoefte 

hebben aan extra mensen. Voor deze situatie bestaat het zogeheten collegiaal uitlenen van 

werknemers. Zo helpen ondernemers elkaar. Werkgeversvereniging AWVN heeft een 

modelovereenkomst opgesteld waarin u de werkgeverslasten kunt berekenen. Kijk voor meer 

informatie op www.awvn.nl  

 

Samen sterker door te delen 

Bent u op zoek naar materiaal, ruimte, kennis, vervoer en/of menskracht. De Delftse Uitdaging kan u 

tijdelijk en kosteloos helpen om plannen uit te voeren. Natuurlijk weet u zelf in uw netwerk zaken te 

regelen, maar juist nu is het handig om nieuwe contacten te leggen. Op 15 maart en 10 mei zijn er 

twee gratis digitale bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wat de één 

over heeft, kan de ander gebruiken! Dus inventariseer en meldt u aan met uw vraag of aanbod via 

https://delftseuitdaging.nl/meet-match/   

 

Gemeentelijk ondernemersloket  

We kunnen ons goed voorstellen dat met alle regelingen u door de bomen het bos niet meer ziet. 

Heeft u behoefte aan een sparringspartner dan kunt u contact opnemen met ons ondernemersloket.  

Met arbeidsvraagstukken kunt u ook terecht bij het ondernemersloket. Want wanneer moet u nu wel 

of niet loon doorbetalen aan uw medewerkers? Of hoe deelt u het werk in, juist nu er veel behoefte is 

aan flexibiliteit. Overweegt u om in de toekomst in loondienst te werken, dan kunnen wij u hiermee 

helpen. Wanneer u op dit moment minder goed in uw vel zit en behoefte heeft aan een gesprek, dan 

kunt u ook contact opnemen.  

 

Stageplaatsen gezocht 

Mogelijk kunt u ons ook helpen. Op dit moment hebben namelijk veel jongeren moeite met het vinden 

van een stageplaats. Heeft u mogelijkheden binnen uw onderneming dan horen wij dat graag. Mocht 

u overigens in de gelukkige omstandigheid zijn dat u juist extra personeel kan gebruiken, ook dan 

kunt u contact met ons opnemen. Stuur dan een mail aan ondernemersloket@middendelfland.nl 

 

Deze brief bevalt veel informatie over veel verschillende onderwerpen. We hopen dat we u op deze 

manier duidelijk maken dat u er niet alleen voor staat. U kunt alle informatie en directe verwijzingen 

nalezen op www.middendelfland.nl/ondernemers/corona 

http://www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst
https://delftseuitdaging.nl/meet-match/
mailto:ondernemersloket@middendelfland.nl
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Wij wensen u en uw naasten gezondheid en veel sterkte toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

  

Martien Born 

Gemeentesecretaris 

Arnoud Rodenburg 

burgemeester 

 


