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Uw brief van

Onderwerp

Maatregelen coronavirus

Beste ondernemers van Lansingerland,
Net als u zijn wij diep onder de indruk van de impact van het coronavirus op de samenleving. Het virus
en de maatregelen om het te bestrijden hebben een ongekende invloed op alle inwoners, bedrijven en
instellingen in Lansingerland. Het vraagt enorm veel van iedereen. Ook zijn we onder de indruk van de
grote veerkracht en grote betrokkenheid om met elkaar de nodige maatregelen te nemen en met elkaar
hier doorheen te komen. Veel ondernemers worden hard geraakt. We begrijpen de zorgen van het MKB,
de glastuinbouwsector, de horeca en andere zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis zeer grote
gevolgen heeft. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wij vinden het belangrijk om u zo
goed als mogelijk te informeren over de maatregelen die zijn genomen en waar u terecht kunt. In deze
brief lichten we de maatregelen van het kabinet toe en informeren wij u over aanvullende maatregelen
die wij nemen.
Landelijk pakket aan economische maatregelen
Het kabinet biedt een breed pakket aan maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te
komen, te helpen. Doel is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkbondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen bovenop eerder genomen
maatregelen als o.a. werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten, uitstel van
betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De verdere
concretisering hiervan volgt in de komende weken. Hierover informeren wij u zodra deze consequenties
concreet zijn.
Informatie voor ondernemers en werkgevers
Voor alle vragen van ondernemers en werkgevers over de gevolgen van het coronavirus verwijzen wij u
naar de site van de Rijksoverheid. Meer informatie over de extra maatregelen voor ondernemers en
ZZP-ers vindt u op de site van de Rijksoverheid. Ook vindt u relevante informatie op de site van
de Kamer van Koophandel.
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Extra maatregel: Uitstel van lokale belastingen
Het college heeft vandaag, vrijdag 20 maart, in samenspraak met het Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) besloten om uitstel van de lokale belastingen te
bieden aan ondernemers en ZZP’ers tot 31 augustus 2020. Als u een aanslag lokale belastingen heeft
ontvangen en uitstel van betaling nodig heeft dan geeft SVHW u – namens de gemeente Lansingerland –
de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. We
hebben afgesproken dat alle aanvragen gehonoreerd worden. Reageert u in ieder geval voor de
vervaldatum van uw aanslag. Zie hiervoor ook de website van het SVHW, waar u dit kunt aanvragen.
Verwachting instroom bijstand
We bereiden ons voor op een mogelijke toename van het aantal inwoners dat ons bijstandsbestand
instroomt en een toename van het aantal zelfstandig ondernemers met financiële problemen. We
richten een taskforce in om alle uitkeringsaanvragen zo snel mogelijk af te handelen. We streven daarbij
naar afhandeling binnen 2 weken. Zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, kunnen terecht bij het
Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ). Het RBZ werkt met een versoepelde en versnelde procedure
om ondernemers zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Acute ondersteuning
Veel ondernemers en ZZP’ers ondervinden door deze maatregelen acute financiële problemen. Vanaf
woensdag 18 maart werkt het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) daarom met een versnelde
aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). Op de website van het RBZ vindt u de
meest actuele informatie. Ook kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel met vragen hierover.
Let op: Houdt u er rekening mee dat het erg druk is bij het RBZ. Het kan zijn dat het lang duurt
voordat zij u te woord kunnen staan. Zij begrijpen dat u snel hulp wilt en doen hun uiterste best om u
te helpen.
Informatie
Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en blijven u daarover informeren. U kunt hierover
terecht op onze website www.lansingerland.nl/coronavirus. Daarnaast introduceren wij per direct een
digitale nieuwsbrief waarin we u vanuit de gemeente Lansingerland regelmatig informeren over actuele
ontwikkelingen. We versturen naar ons huidige adressenbestand eenmalig een digitale nieuwsbrief. Wilt
u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven.
Tot slot
Wij weten dat de Lansingerlandse ondernemers inventief en krachtig zijn. Wij zien diverse mooie en
verbindende initiatieven. Het college beziet deze initiatieven met waardering en probeert deze waar
mogelijk te faciliteren. Het wordt de komende periode niet gemakkelijk. Wij wensen u veel sterkte en
een goede gezondheid voor u en uw naasten.
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Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland
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