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De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven en de economie. Ook voor u als ondernemer zijn het 

onzekere tijden. Kan ik de lonen straks nog wel betalen? Of de huur? Van welke regelingen kan ik gebruik maken? 

Tegelijkertijd ontstaan er mooie gezamenlijke acties van lokale ondernemers.  Met deze ondernemers-update houden 

we u op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële steun en tonen we waar u informatie kunt vinden. 
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Persoonlijke boodschap van Paul 
Boogaard, wethouder Economie

“Tijdens de persconferentie 21 april werd duidelijk dat de 

meeste maatregelen voorlopig nog van kracht blijven.  Dit 

is een flinke domper voor veel ondernemers in de Hoeksche 

Waard. Cafés en restaurants kunnen de deuren nog niet 

openen. Evenementen zijn verboden tot 1 september 

2020. Velen van u hoopten op versoepeling en hadden al 

plannen klaarliggen om de anderhalvemeter-regel te kunnen 

toepassen. 

Ik kan me voorstellen dat u zich machteloos voelt bij de 

besluitvorming van het Rijk. Als gemeente kunnen we de 

maatregelen tegen corona niet versoepelen of makkelijker 

maken. Maar we kunnen wel samen met u vooruit denken.  

Nu is de tijd om elkaar te versterken, onze lobbykracht te 

bundelen en oog te hebben  voor de ondernemers die 
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nu nog tussen wal en schip vallen. Als wethouder blijf ik 

aandacht vragen voor de economische crisis die nu hand in 

hand gaat met de coronacrisis.

Op onze website staat een enquête om zo meer inzicht te 

krijgen in de impact van het coronavirus op de ondernemers 

in de Hoeksche Waard. Graag hoor ik van u (onder meer via 

deze peiling) hoe het er met uw onderneming voor staat en 

welke urgente issues zich voordoen. De resultaten helpen 

ons als gemeente bij het beoordelen of we de goede dingen 

doen om u als ondernemers in deze tijd zo veel mogelijk te 

ondersteunen.

Het zal voor velen van u geen gemakkelijke zomer worden. 

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Alleen samen 

krijgen we het coronavirus onder controle. En alleen samen 

houden we onze economie draaiend.”

Paul Boogaard, wethouder Economie

Denktank ondernemers

Voor een levende en levendige Hoeksche waard is het 

belangrijk om de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en de 

sociale samenhang in de Hoeksche waard sterk te houden. Nu 

én straks. Gemeente Hoeksche Waard wil daarin graag samen 

optrekken met lokale ondernemers en verenigingen. Alleen 

samen kunnen we de impact van deze crisis aan. 

Binnenkort komt een denktank met ondernemers, onderwijs 

en lokale en regionale overheden  bij elkaar om samen te 

kijken welke acties de gevolgen van de crisis beheersbaar 

maken. De denktank is er om samen te focussen op wat er nu 

wél mogelijk is. En binnen die mogelijkheden een aanzet te 

geven tot een slagvaardige economische agenda gericht op 

de korte, middellange en langere termijn. Bijvoorbeeld door 

acties op touw te zetten die inwoners aanmoedigen zoveel 

mogelijk bestedingen in de Hoeksche Waard te doen. Ook 

komen er creatieve plannen die er toe bijdragen dat bedrijven 

niet onnodig failliet gaan. 

Help de horeca

Op 24 april is er op initiatief van Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN) een overleg geweest met de gemeente 

en een aantal horecaondernemers uit de Hoeksche Waard.

Nu de maatregelen zijn verlengd tot 19 mei 2020 denken 

veel horecaondernemers na over hoe om te gaan met een 

anderhalvemeter-maatschappij. Er is vooral gesproken 

over de impact van deze crisis op de ondernemers en de 

bedrijfsvoering. Ook zijn er ideeën uitgewisseld en is er 

onder andere gesproken over de rol van vastgoedeigenaren. 

Horecaondernemers roepen vastgoedeigenaren op om 

in deze moeilijke periode ook coulance te tonen door 

bijvoorbeeld huren tijdelijk te verlagen.  

Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland is al het 

Help de Horeca platform gelanceerd. Op dit platform 

kunnen consumenten een waardebon kopen. Zo hebben 

zij straks weer iets om naar uit te kijken zodra de deuren 

weer open gaan. En horecaondernemers behouden enige 

vorm van inkomen. Meer informatie en aanmelden van uw 

onderneming kan via www.helphoreca.nl. 

Markten mogen weer open

De markten in Oud-Beijerland en Puttershoek mogen weer 

open om boodschappen te doen. Hier geldt net als in de 

supermarkt: kom alleen, houd altijd 1,5 meter afstand en 

eten en/of drinken consumeren is niet toegestaan. De 

marktmeesters zetten de markt opmet inachtneming van de 

de 1,5 meter maatregelen.    

Retour leges evenementen

Alle evenement zijn tot 1 september verboden. Is uw 

evenementenvergunning als gevolg van de coronauitbraak 

ingetrokken? Dan betaalt de gemeente de gemeentelijke 

leges aan u terug. Dien uw verzoek in via e-mail: 

ondernemen@gemeentehw.nl.

Tegemoetkomingsoverbrugging 
zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert voor de 

gemeente Hoeksche Waard de TOZO-regeling uit. In totaal 

heeft het RBZ op dit moment ruim 23.947 aanvragen voor 

de TOZO-regeling ontvangen, waarvan 841 uit de Hoeksche 

Waard Kijk voor actuele informatie en aanvragen op de 

webpagina van het RBZ. Wilt u eerst controleren of u in 

aanmerking komt voor deze regeling? Vul dan de vragenlijst 

in op krijgiktozo.nl. (Let op: de link werkt niet in Internet 

Explorer).
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Monitor corona crisis provincie 
Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland houdt een monitor bij waarin een 

goed overzicht wordt gegeven van de situatie. De conclusie 

die uit deze monitor valt te trekken is dat een recessie 

onvermijdelijk is en dat de werkeloosheid zal oplopen. De 

lengte en diepte daarvan zijn moeilijk te voorspellen. 

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan 

gerust contact op met de accountmanagers via 

ondernemen@gemeentehw.nl. Daarnaast kunt u de 

vragenlijst van de gemeente invullen. Deze ontvangt u 

binnenkort. Met de antwoorden van ondernemers hoopt 

gemeente Hoeksche Waard meer inzicht te krijgen in de 

impact van het coronavirus op lokale ondernemers. Zo 

ontstaat een monitor op lokaal niveau.

Maatregelen voor de land- en 
tuinbouwsector

Op 15 april kondigde het ministerie van LNV aan met 

een noodpakket te komen van 650 miljoen euro om de 

ondernemers in de land- en tuinbouw tegemoet te komen in 

de coronacrisis. 

Het kabinet vergoedt 70 procent van de omzetderving 

voor bloementelers en boeren in de voedingstuinbouw. En 

fritesaardappelboeren krijgen 40 procent van de waarde 

van fritesaardappelen (de gemiddelde marktwaarde tussen 

september 2019 en februari 2020) voor alle aardappelen die 

zij nu nog in hun opslag hebben liggen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

publicaties/2020/04/17/noodpakket-covid19-voor-landbouw-

tuinbouw-en-visserij

Let op: aanvragen is binnenkort mogelijk via www.rvo.nl

Eerder al was het Borgstellingskrediet voor de Landbouw 

(BL) uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor 

een overbruggingskrediet in verband met de coronacrisis 

(BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen 

zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen 

hierdoor gefinancierd blijven.  

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

borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-

met-corona

NLWerktDoor: vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt tijdens coronacrisis 

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de 

landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend 

Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te 

helpen. Via de lancering van het platform ‘NLWerktDoor’ 

brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om 

mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en 

sectoren van voldoende personeel te voorzien.

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in 

verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel 

staan. UWV registreerde eind maart 250.000 lopende 

WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van 

een maand eerder. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die 

in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra 

mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw of logistiek. Voor 

hen is het online platform NLWerktDoor opgericht. 

Meer informatie staat op https://nlwerktdoor.nl/.

Lokale initiatieven

U heet niet voor niets ondernemer, u bent 

ondernemend! Terwijl onderzoekers met 

man en macht aan een vaccin werken, 

zoeken ondernemers naar een weg om hun hoofd boven 

water te houden. Tijdens de coronacrisis zijn in de Hoeksche 

Waard nieuwe initiatieven voor afzet met korte ketens 

ontstaan. En zijn lokale producenten meer samen gaan 

werken. Een voorbeeld hiervan is de Boerderij Box Hoeksche 

Waard. Drie  boerinnen uit de Hoeksche Waard werken samen 

om consumenten die vanwege het corona virus echt aan huis 

gekluisterd zijn, wekelijks van verse groente, fruit, vlees en 

zuivel te voorzien.

No Waste

De boerderijbox is 1 van de initiatieven die wordt genoemd 

op de Facebookgroep ‘No Waste’. Op deze Facebookpagina 

kunnen bedrijven en kwekers uit de Hoeksche Waard 

hun producten aanbieden. Van boerderijwinkels tot 

aardappeltelers, bloemenkwekers en imkers. Neem eens 

een kijkje op www.facebook.com en zoek naar No Waste 

Hoeksche Waard. Dan ziet u wat u kunt doen om lokale 

ondernemers te steunen in deze tijd. 

Alcazar blijft open

Het einde van de legendarische discotheek Alcazar is 

uitgesteld; Alcazar blijft een jaar langer open, tot mei 2021. 
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Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Samenhoekschewaard

Op  www.samenhoekschewaard.nl 

staat alle informatie over winkelen 

in de Hoeksche Waard op een rijtje. 

Staat uw onderneming er nog niet bij? 

Stuur dan een e-mail aan: redactie@

samenhoekschewaard.nl.

HWay.nl

HWAY is een non-profit app die 

inzichtelijk maakt waar in de 

Hoeksche Waard consumenten 

gerechten of producten kunnen bestellen.

HWbezorgt.nl

Hoeksche Waard Bezorgt biedt de 

ondernemers de mogelijkheid om 

hun producten online aan te bieden. 

Tegelijkertijd kunnen de consumenten hun favoriete winkel 

of restaurant digitaal blijven bezoeken en veilig bestellingen 

plaatsen. Meer informatie: www.hwbezorgt.nl. 

Hulp is onderweg
Heeft de coronacrisis uw onderneming flink getroffen? Kijk 

dan eens op www.hulpisonderweg.com. Marketing is nu meer 

dan ooit nodig, om bestaande en nieuwe klanten te kunnen 

blijven bereiken. Helaas hebben veel bedrijven daar nu niet 

de middelen of contacten voor. #hulpisonderweg is een 

initiatief om marketeers in Nederland en België te verbinden 

met die bedrijven in nood. Marketeers helpen de aangemelde 

ondernemers belangeloos.

Oproep: hoe komt u de crisis door? 

In de volgende update delen we graag uw ervaringen ter 

inspiratie voor andere ondernemers. Welke initiatieven nam u 

om omzet te genereren? Hoe gaat u om met de maatregelen 

en wat betekenen deze voor uw bedrijf?  

U kunt uw ervaringen per mail met ons delen: 

ondernemen@gemeentehw.nl. 
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