
Met	enige	regelmaat	ontvangt	u	van	ons	een	nieuwsbrief	over
recente	landelijke	ontwikkelingen	rond	het	coronavirus	en	de
effecten	ervan	op	de	maatschappij	en	de	economie.
	
De	lockdown	die	medio	december	is	ingesteld,	lijkt	effect	te
hebben	op	het	terugdringen	van	corona.	Ook	is	gestart	met	de
vaccinaties.	Hoopvol	nieuws.	Toch	moest	het	kabinet	de

lockdown	verder	aanscherpen	en	nieuwe	maatregelen	treffen,	zoals	de	avondklok,	vanwege	de
zorgen	om	nieuwe	virusvarianten.	Vele	ondernemers	en	werkenden	zijn	wederom	hard
getroffen.	Buffers	zijn	geslonken,	reserves	zijn	op.	Het	kabinet	heeft	daarom	het	steun-	en
herstelpakket	fors	uitgebreid.	Voor	startende	ondernemers	in	de	eerste	helft	van	2020	is	er	nu
een	regeling	en	ook	de	evenementenbranche	krijgt	nu	ondersteuning.	Vanuit	de	Regio	West-
Brabant		hebben	we	ons	hier	hard	voor	gemaakt	en	dit	nieuwe	pakket	stelt	ons	tevreden.	Toch
blijven	er	ondernemers	die	‘buiten	de	boot’	vallen.	Ik	doe	een	oproep	aan	hen	die	financiële
problemen	ondervinden	door	corona	en	buiten	de	compensatieregelingen	vallen.	Meld	u	aan	bij
ons	zodat	we	kunnen	bekijken	wat	we	voor	u	kunnen	betekenen.
Onze	uithoudingsvermogen	wordt	zwaar	op	de	proef	gesteld.	Maar	ondernemers	in	Altena
staan	bekend	om	hun	veerkracht.	De	crisis	komen	we	samen	te	boven.	Houd	vol,	er	is	licht	aan
het	einde	van	de	tunnel!

Verder	wil	ik	bijzondere	aandacht	vragen	voor	de	video	over	het	Programma	circulaire
voedselsysteem	en	de	workshops	die	u	als	ondernemer	kunt	volgen.	Aan	het	einde	van	deze
nieuwsbrief	kunt	u	daar	meer	over	zien,	luisteren	en	lezen!

Een	gezonde	groet,
	
Wethouder	Matthijs	van	Oosten
Team	Ondernemen

‘Heb	aandacht	voor	elkaar!’	was	een	oproep	van	meerdere
inwoners	met	wie	de	raadsleden	spraken	tijdens	de	corona-
belactie	afgelopen	december.	Raads-	en	burgerleden	belden
met	circa	100	inwoners	en	stelden	hen	de	vraag:	‘Hoe	gaat
het	met	u	in	coronatijd?’	Zij	hielden	gesprekken	met
verschillende	inwoners	uit	verschillende	kernen.	Met
ondernemers,	zorgmedewerkers,	leerkrachten,	inwoners	actief
bij	verenigingen,	bij	de	kerk,	mantelzorgers,	ouderen	en

jongeren,	mensen	met	gezinnen	en	alleenstaanden.	Ook	sprak	de	gemeenteraad	met
burgemeester	en	wethouders.	Zo	wilde	de	raad	zich	een	beeld	vormen	van	de	gevolgen	van	de
coronacrisis	in	de	gemeente	Altena.	De	belactie	leverde	mooie	en	nuttige	gesprekken	op.
De	raad	gaat	de	komende	tijd	nader	in	gesprek	met	burgemeester	en	wethouders	over	hoe	als
gemeentebestuur	in	te	kunnen	spelen	op	de	gevolgen	van	de	crisis:	waar	moet	de	nadruk	op
liggen	en	wat	kan	de	gemeente	doen.	

Ondernemers	in	Altena	opgelet!
We	nodigen	u	graag	uit	voor	twee	workshops	over	circulair
denken	en	doen.	Steeds	meer	bedrijven	gaan	aan	de	slag	met
de	circulaire	economie.	Dit	vergroot	de	toekomstbestendigheid
en	competitiviteit	van	de	bedrijfsvoering.	Maar,	waar	moet	u	nu
beginnen?	De	gemeente	Altena	wil	haar	ondernemers	hierin
ondersteunen.	We	organiseren	op	31	maart	samen
met	REWIN	West-Brabant	de	workshop
‘Symbiosis4Growth’.	Hierin	helpen	we	bedrijven	met	het
verwaarden	van	reststromen	zoals	restwarmte,	-water,	-
materialen	en	organische	resten.
Begin	april	organiseren	we	met	ZLTO	we	een
informatiebijeenkomst	over	Carbon	Farming.	We	willen	boeren

en	bedrijven	helpen	om	samen	een	‘carbon	samenwerking’	te	starten.	Bedrijven	kunnen	zo	hun
CO2-uitstoot	compenseren	via	boerenbedrijven	in	de	omgeving.
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Aangescherpte	maatregelen	om	de
verspreiding	van	het	virus	terug	te	dringen
Tijdens	de	landelijke	persconferentie	op	20	januari	2021	van	minister-president	Mark	Rutte	en
minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	Hugo	de	Jonge	zijn	aangescherpte	en	nieuwe
maatregelen	afgekondigd.	Het	kabinet	maakt	zich	grote	zorgen	over	nieuwe	varianten	van	het
coronavirus,	zoals	de	extra	besmettelijke	Britse	variant.	Tot	en	met	in	ieder	geval	9	februari
2021	zijn	aanvullende	maatregelen	nodig	om	de	verspreiding	van	deze	varianten	onder	controle
te	krijgen.	

Meer	informatie	op	Rijksoverheid

De	Avondklok
Vanaf	zaterdag	23	januari	2021	heeft	het	kabinet	na	instemming	van	de	Tweede	Kamer	in
Nederland	de	avondklok	ingesteld.	De	avondklok	geldt	tussen	21.00	uur	en	04.30	uur.	Hij	duurt
van	zaterdag	23	januari	tot	woensdag	10	februari	2021	om	04.30	uur	‘s	ochtends.
	
De	avondklok	betekent	dat	het	verboden	is	om	in	deze	periode	zonder	geldige	reden	buiten	te
zijn.	Voor	het	niet	naleven	van	deze	coronamaatregel	geldt	een	boete	van	€	95.

Werknemers	van	bedrijven	mogen	zich	voor	werk	’s	avonds	alleen	op	straat	begeven	als	ze	in
het	bezit	zijn	van	een	geldige	werkgeversverklaring	en	van	een	eigen	verklaring.	Bij	controle
moeten	de	verklaringsformulieren	getoond	worden.

Actuele	informatie	over	de	Avondklok

Formulier	'Werkgeversverklaring	Avondklok'

Formulier	'Eigen	verklaring	Avondklok'

Het	steun-	en	herstelpakket	tot	nu	toe
Het	kabinet	heeft	diverse	maatregelen	genomen	om	de	crisis	te	bestrijden,	en	banen	en
bedrijvigheid	zoveel	mogelijk	te	behouden.	Dit	heeft	sinds	het	voorjaar	van	2020	geleid	tot	een
omvangrijk	pakket	aan	(steun)maatregelen:

Ondernemers	kunnen	met	de	NOW	een	groot	deel	van	hun	loonkosten	vergoed	krijgen	als
ze	tenminste	20%	omzet	verliezen;
Mkb'ers	kunnen	een	beroep	doen	op	de	Tegemoetkoming	Vaste	Lasten	(TVL)	bij	meer	dan
30%	omzetverlies;
Zelfstandigen	kunnen	aanspraak	maken	op	de	Tozo	regeling.	Deze	voorziet	in	een
aanvullende	uitkering	voor	levensonderhoud	als	het	inkomen	door	de	coronacrisis	tot	onder
het	sociaal	minimum	daalt.	De	regeling	voorziet	ook	in	een	lening	voor	bedrijfskapitaal	om
liquiditeitsproblemen	als	gevolg	van	de	coronacrisis	op	te	vangen;
Via	de	gemeenten	kan	binnenkort	aan	huishoudens	middels	de	Tijdelijke	Ondersteuning
Noodzakelijke	Kosten	(TONK)	extra	hulp	worden	geboden	bij	het	betalen	van	onvermijdelijke
en	noodzakelijke	kosten	als	zij	deze	niet	langer	kunnen	dragen	door	een	onvoorzienbare	en
onvermijdelijke	terugval	in	hun	inkomen	door	de	coronamaatregelen.

Belangrijkste	wijzigingen	van
regelingen	op	een	rijtje

TOZO
De	Tijdelijke	Overbruggingsregeling	Zelfstandige	Ondernemers	(Tozo)	is	een	regeling	voor
zelfstandig	ondernemers	die	door	de	coronacrisis	in	financiële	moeilijkheden	zijn	gekomen.
Deze	regeling	is	ingegaan	in	maart	2020,	en	bestaat	uit	een	inkomensondersteuning	tot	aan	het
sociaal	minimum	en	uit	de	mogelijkheid	voor	een	krediet	(lening	bedrijfskapitaal).	De
inkomensondersteuning	hoeft	niet	terugbetaald	te	worden.
	
Op	dit	moment	is	de	Tozo	3	regeling	van	kracht.	Deze	regeling	geldt	vanaf	1	oktober	2020	en
loopt	tot	1	maart	2021.
De	Tozo	4	regeling	gaat	in	op	1	april	2021	en	loopt	tot	1	juli	2021.
Let	op:	voor	zowel	de	Tozo	3	als	Tozo	4	regeling	vindt	een	toets	plaats		op	het	inkomen	van	de
partner,	de	zgn.	partnertoets.

Meer	informatie	en	aanvragen	Tozo

TVL
De	Tegemoetkoming	Vaste	Lasten	(TVL)	is
een	regeling	gericht	op	het	ondersteunen
van	ondernemers	en	bedrijven	die	geraakt
worden	door	overheidsmaatregelen,	bij	het
betalen	van	hun	vaste	lasten.

Het	kabinet	verlengt	en	verhoogt	de
voorraadvergoeding	voor	de	detailhandel.
Vanwege	de	verlenging	van	de	lockdown
zitten	veel	winkels	met	bijvoorbeeld	moeilijk
verkoopbare	wintercollecties.	De	subsidie
zal	in	het	eerste	kwartaal	van	2021
neerkomen	op	een	opslag	van	21%	op	het
‘vaste	lasten’	percentage	in	de	TVL
(voorheen	5,6%),	tot	maximaal	€	200.000.

Meer	informatie	en	aanvragen	TVL

TVL	–	kleinere	ondernemingen
Binnen	de	TVL	wordt	naast	aanvullende
steun	voor	middelgrote	ondernemingen,	nu
ook	de	steun	voor	kleinere	ondernemingen
verruimd.	Voor	kleine	ondernemers
(bijvoorbeeld	contactberoepen)	zijn	vaste
lasten,	zoals	de	huur,	vaak	een	grote
kostenpost.	Deze	lasten	leggen	een	groter
beslag	op	hun	(privé)buffers.	Het	kabinet
heeft	daarom	besloten	om	ook	het	minimum
bedrag	te	verdubbelen	van	€	750	naar	€
1.500	per	ondernemer	vanaf	het	eerste
kwartaal	van	2021.

TVL	–	detailhandel
Het	kabinet	verlengt	en	verhoogt	de
voorraadvergoeding	voor	de	detailhandel.
Vanwege	de	verlenging	van	de	lockdown
zitten	veel	winkels	met	bijvoorbeeld	moeilijk
verkoopbare	wintercollecties.	De	subsidie
zal	in	het	eerste	kwartaal	van	2021
neerkomen	op	een	opslag	van	21%	op	het
‘vaste	lasten’	percentage	in	de	TVL
(voorheen	5,6%),	tot	maximaal	€	200.000.
De	verwachte	kosten	van	deze	maatregel
zijn	€	160	miljoen.

TVL	–	starters
Startende	ondernemers	die	gestart	zijn	na	1
januari	2020,	konden	tot	nu	toe	niet	of
nauwelijks	aanspraak	maken	op	onderdelen
van	het	generieke	steunpakket	van	de
overheid,	omdat	zij	geen	of	nauwelijks
referentieomzet	hebben.	Het	kabinet	heeft
nu	besloten	om	een	aparte	regeling	te
maken	die	zo	veel	mogelijk	is	gebaseerd	op
de	TVL.
De	regeling	geldt	voor	ondernemers	die
gestart	zijn	tussen	1	januari	en	30	juni	2020.
De	precieze	parameters	worden	nog	nader
vastgesteld.	De	referentieperiode	voor	deze
bedrijven	zal	het	derde	kwartaal	van	2020
zijn	en	de	regeling	geldt	voor	zowel	het
eerste	als	het	tweede	kwartaal	van	2021.
Ondernemers	die	gestart	zijn	tussen	1
januari	en	15	maart	2021	komen	ook	voor
de	reguliere	TVL	in	aanmerking.

NOW
De	Noodmaatregel	Overbrugging	voor	Werkgelegenheid	is	begin	2020	in	het	leven	geroepen
om	werkgevers	die	kampen	met	een	substantieel	omzetverlies,	te	voorzien	van	een
tegemoetkoming	in	de	loonkosten	voor	hun	personeel.
	
Het	kabinet	heeft	nu	met	sociale	partners	afgesproken	dat	de	vergoeding	van	de	NOW	wordt
verhoogd	van	80%	naar	85%.	Met	deze	verhoging	worden	bedrijven	extra	tegemoet	gekomen	in
de	loonkosten	als	hun	omzet	daalt	door	het	hele	pakket	aan	coronamaatregelen.
	
Aanvraag	NOW	(3.2)	is	mogelijk	vanaf	15	februari	2021	voor	de	maanden	januari,	februari	en
maart.

Meer	informatie	en	aanvragen	NOW

TONK
De	nieuwe	regeling	TONK	(Tijdelijke	Ondersteuning	Noodzakelijke	Kosten)	is	bedoeld	voor
huishoudens	die	door	corona	te	maken	hebben	met	een	onvoorzienbare	en	onvermijdelijke
terugval	in	hun	inkomen,	hierdoor	noodzakelijke	kosten	niet	kunnen	voldoen	en	waarvoor
andere	regelingen	niet	of	onvoldoende	soelaas	bieden.	Het	gaat	om	een	regeling	die	past
binnen	de	bijzondere	bijstand.
	
Op	1	februari	2021	hebben	gemeenten	van	het	Rijk	de	Handreiking	voor	uitvoering	van	de
TONK	ontvangen.	De	gemeenten	moeten	die	nu	in	een	lokale	regelin	uitwerken.	De	regeling	is
op	hoofdlijnen	bekend.	Focus	ligt	op:

woonkosten;
onvoorziene	en	onvermijdelijke	terugval	van	inkomen	en	draagkracht	(de	verhouding	tussen
het	inkomen	en	vermogen	van	het	huishouden	en	de	noodzakelijke	kosten);
het	actuele	inkomen;
vermogen	waarover	direct	beschikking	is	(over	een	vermogensgrens	is	nog	gesprek
gaande).
	

De	TONK	regeling	is	veel	breder	dan	bijvoorbeeld	de	TOZO	en	andere	regelingen	die	met	name
gericht	zijn	op	ondernemers.	De	TONK	is	bedoeld	voor	bijvoorbeeld	:

werknemers	die	hun	baan	verliezen	en	geen	recht	(meer)	hebben	op	een	uitkering;
zelfstandigen	die	hun	opdrachten	zien	verdwijnen	maar	geen	recht	hebben	op	Tozo;
mensen	die	zijn	ingestroomd	in	een	uitkering	(WW,	bijstand	of	Tozo)	door	de	coronacrisis,
maar	bij	wie	de	uitkering	te	laag	is	om	de	vaste	lasten	te	voldoen.
	

Aanvraag	TONK	is	naar	verwachting	mogelijk	vanaf	1	maart	2021	bij	de	gemeente.	De	regeling
gaat	met	terugwerkende	kracht	per	1	januari	2021	in	en	loopt	t/m	30	juni	2021.	Houd	voor	meer
informatie	en	het	aanvragen	van	de	TONK	de	website	van	de	gemeente	Altena	in	de	gaten.

Meer	informatie	over	de	TONK

Taxatie	Woz-waarde	en	corona
Samenwerkingsverband	Vastgoedinformatie
Heffing	en	Waardebepaling	(SVHW)	is	de
instantie	die	voor	de	gemeente	Altena	is
belast	met	de	uitvoering	van	het	heffen	en
innen	van	belastingen.	Daarnaast	stellen	ze
voor	de	gemeente	ook	de	waarden	voor	de
Wet	waardering	onroerende	zaken	(Woz)
vast.
Veel	branches	zijn	hard	getroffen	door	de
gevolgen	van	corona.	Voor	eigenaren	en
gebruikers	van	objecten	waarbij	de	waarde
een	relatie	heeft	met	de	omzet,	kan	het	in
enkele	incidentele	gevallen	betekenen	dat
de	Woz-waarde	te	hoog	is	vastgesteld.	Op
voorhand	heeft	SVHW	hier	geen	correctie
toegepast.	Als	blijkt	dat	SVHW	de	waarde
onjuist	heeft	vastgesteld,	dan	passen	zij
deze	graag	voor	u	aan.	SVHW	wil	net	als	u
en	de	gemeente	dat	de	WOZ-waarde	klopt.
SVHW	nodigt	belanghebbenden	uit	daarover
met	hen	contact	op	te	nemen.

Meer	informatie	over	SVHW

Hulp	bij	de	Eindjes	aan	elkaar	knopen
Heeft	u	als	ondernemer	door	de	coronamaatregelen	tijdelijk	extra	geld	nodig	om	uw	gezin	te
onderhouden	of	om	uw	bedrijf	te	continueren?	In	dat	geval	kan	de	gemeente	u	misschien
helpen.	Aarzel	niet	om	informatie	en	hulp	te	vragen	als	u	dat	nodig	heeft.	

OnS	Altena

Aanvraag	uitkering	of	krediet

Voedselbank

De	Eindjes	aan	elkaar	knopen

Kindpakket

Ondersteuning	bij
geldproblemen

Belactie	gemeenteraad	-	terugblik	op	corona

Programma	circulair	voedselsysteem
Luister	en	kijk!
In	deze	film	vertellen	Matthijs	van	Oosten	(wethouder	Economie),	Roland	van	Vugt	(wethouder
Duurzaamheid)	en	Albertien	Perdok	(programmamanager)	over	het	Programma	circulair
voedselsysteem.	De	gemeente	Altena	wil	haar	inwoners	en	ondernemers	steunen	op	de	weg
naar	een	circulaire	samenleving.	Want	met	een	circulaire	samenleving	kunnen	we	de	aarde	als
goede	rentmeester	overdragen	aan	volgende	generaties.	In	Altena	starten	we	onze	route	naar
een	circulaire	samenleving	met	het	voedselsysteem.	Altena	heeft	namelijk	een	groot,	agrarisch
gebied.	Ongeveer	70%	van	de	grond	gebruiken	we	voor	het	produceren	van	voedsel.	Ook
mogen	we	trots	zijn	op	het	grote	aantal	sterke	agrofood	bedrijven.	In	de	film	wordt	duidelijk	dat
we	in	Altena	al	goed	op	weg	zijn.	We	hebben	namelijk	een	bruisend	netwerk	van	ondernemers
en	organisaties	die	elk	op	hun	eigen	manier	bijdragen	aan	een	circulair	voedselsysteem.	Vragen
over	het	programma	of	deze	film?	

Neem	contact	op	met	Albertien	Perdok

Workshops:	Symbiosis4Growth	workshop
en	Carbon	Farming

Aanmelden	workshops

Ondernemerspeiling
Ondernemers	zijn	belangrijk	voor	de	gemeente	Altena.	Graag	willen	we	van	hen	horen	hoe	zij
onze	dienstverlening	ervaren.	Daarom	voert	bureau	I&O	Research	voor	ons	een
ondernemingspeiling	uit.	Uiteraard	blijft	corona	niet	ongenoemd.	De	onderzoeksresultaten
geven	ons	meer	inzicht	in	de	wensen	en	ambities	van	bedrijven	en	instellingen	in	Altena.
Daarop	kunnen	we	onze	dienstverlening	aanpassen.
In	de	week	van	18	tot	23	januari	heeft	een	willekeurige	selectie	van	bijna	3.000	bedrijven	een
uitnodiging	voor	dit	onderzoek	ontvangen.	In	de	week	van	8	tot	12	februari	wordt	nog	een
herinnering	verzonden.	Ook	uw	mening	telt.	Zo	zorgen	we	met	elkaar	voor	een	kansrijk
ondernemersklimaat	in	Altena.

Eerder	verschenen	nieuwsbrieven	voor	ondernemers:
Nieuwsbrief	3
Nieuwsbrief	2
Nieuwsbrief	1

Fijn	als	u	deze	nieuwsbrief	wilt	delen	in	uw	netwerk.	Zo	komt	onze	informatie	bij	nog	meer
ondernemers	terecht.	Iedereen	kan	zich	aanmelden	voor	deze	nieuwsbrief	via
ondernemen@gemeentealtena.nl.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@gemeentealtena.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.gemeentealtena.nl/ondernemen
https://www.gemeentealtena.nl/ondernemen
http://www.linkedin.com/company/team-ondernemen-gemeente-altena
http://www.linkedin.com/company/team-ondernemen-gemeente-altena
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/verkort-aanvraagformulier-bbz
https://www.rvo.nl/
https://www.uwv/
https://www.gemeentealtena.nl/actueel/corona
https://www.svhw.nl/
https://www.gemeentealtena.nl/onsaltena
https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/aanvullende-uitkering-voor-zelfstandigen
https://voedselbankaltena.nl/aanmelden/
https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/Afbeeldingen/Onsaltena/De_eindjes_aan_elkaar_knopen.pdf
https://www.gemeentealtena.nl/kindpakket
https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/ondersteuning-bij-geldproblemen
https://gemeente-altena.email-provider.nl/web/yrpnggbyem/oj3pylirjl
mailto:a.perdok@gemeentealtena.nl
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