Buitenpost, 23 december 2020

Beste ondernemers,
We zijn aan het einde gekomen van een bijzonder jaar. Er is niemand geweest die kon
verzinnen dat 2020 zo zou verlopen. Het coronavirus en de bestrijding ervan hebben een
grote invloed op ons dagelijks leven. Een aantal ondernemers heeft een goed jaar achter de
rug, maar een groot aantal ondernemers heeft het zwaar gehad en zal blij zijn dat dit jaar
voorbij zal zijn.
We blijven voorlopig te maken houden met de stevige coronamaatregelen. Sinds 14
december kennen we een lockdown, met ingrijpende effecten voor iedereen. De aandacht
voor elkaar en voor onze omgeving houdt ons op de been.
Ik wil mijn waardering en bewondering uitspreken voor de veerkracht die ik onder de
ondernemers heb gezien. Bovendien merk ik dat jullie elkaar in Achtkarspelen bijstaan. We
laten daarmee zien hoe wij elkaar ook in moeilijke tijden kunnen helpen. Daar ben ik “tige
grutsk” op!
Ik wens u een goed en een gezond 2021. Geniet met elkaar én pas op elkaar!
Alleen samen redden we het.
Namens het college van B&W,
Wethouder Harjan Bruining
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Nieuwe Economische Agenda voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen aan een nieuwe
Economische Agenda. Synnovem uit Dokkum (www.synnovem.nl) ondersteunt de
gemeenten bij het opstellen ervan. Het is de bedoeling dat wij in de maand januari een flinke
stap gaan zetten. In de raadsvergadering van 25 maart 2021 zal de gemeenteraad het
concept van de Economische Agenda opiniërend bespreken.
De omstandigheden voor afstemming, overleg en contact zijn vanwege corona helaas niet
eenvoudig. Via Teams organiseren wij een digitaal overleg met de besturen van de
ondernemersverenigingen. Hiervoor volgt nog een uitnodiging.
Wanneer u als ondernemer wat aan ons wilt meegeven wat u belangrijk vindt als input voor
de Economische Agenda, dan bent u van harte uitgenodigd uw bijdrage met ons te delen.
Hiervoor kunt u een mail sturen aan team Economie (j.doevendans@achtkarspelen.nl) of
telefonisch contact met Jeldrik Doevendans opnemen (06 38 29 90 74).

Nieuw beleid voor toerisme en recreatie
Achtkarspelen is met Tytsjerksteradiel aan de slag om nieuw beleid voor toerisme en
recreatie te maken. We bouwen voort op de regionale visie die eerder dit jaar door alle
gemeenten in Noordoost Fryslân is vastgesteld: de ambitie die in de regionale visie is
opgenomen, vertalen wij naar onze gemeente(n).
In november zijn alle ondernemers in de vrijetijdssector en alle dorpsbelangen uitgenodigd
om mee te denken. Vanwege corona is het jammer genoeg niet mogelijk om bijeenkomsten
te organiseren. We hebben daarom een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd met
een beperkt aantal deelnemers.
Het concept van het nieuwe beleidsplan voor recreatie en toerisme staat, net als het
concept voor de economische agenda, geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 maart
2021. Daaraan voorafgaand sturen wij het conceptbeleidsplan aan alle betrokkenen
(ondernemers, organisaties en dorpsbelangen). Dan is er ook de mogelijkheid om te
reageren.
Wilt u nog graag iets inbrengen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de
beleidsmedewerker voor toerisme en recreatie, Jens Zeemans (j.zeemans@achtkarspelen.nl)
of telefonisch (0511 460 904).

MKB-Vriendelijkste Gemeente
Op dit moment loopt er vanuit MKB-Noord weer een onderzoek naar de MKB-Vriendelijkste
Gemeente. Graag nodigen wij u uit om de vragenlijst van de editie 2020 in te vullen en
daarin aan te geven hoe u de dienstverlening vanuit de gemeente ervaart. U kunt dat doen
via de site: www.achtkarspelen.nl/mkbvragenlijst

Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân
Onze regio Noordoost-Fryslân zet met de Versnellingsagenda sterk in op onderwijs &
arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Een
pakket aan projecten moet onze regionale economie laten groeien. Hiervoor hebben het
Rijk, provincie en de gemeenten tot 2025 ruim € 29 miljoen beschikbaar gesteld. De
subsidieregeling van de Versnellingsagenda gaat in januari weer open. Dit geldt voor
aanvragen vanaf € 5.000. Subsidies t/m € 5000 kunnen het hele jaar worden aangevraagd bij
het team van Qop (uit te spreken als Kop). Lees er alles over op: www.qop.nl. Onder het
kopje nieuws op de website ziet u een aantal goedgekeurde projecten.

Nieuwe editie Ondernemend Netwerk Noordoost
De afgelopen week is de nieuwe editie van ons regionaal ondernemersmagazine
uitgekomen. Daarin veel ondernemersnieuws uit onze regio en de afzonderlijke gemeenten.
Met interessante artikelen over onder andere ‘Wendbaar vakmanschap’, ‘de
Ondernemersschool’, ‘Pilotproject Biodiversiteit Bedrijventerreinen’ en aandacht voor
‘Ondermijnende criminaliteit’.
Het magazine is digitaal te lezen via deze link:
https://issuu.com/ofbv/docs/ondernemend_netwerk_noordoost_4-2020/

Koop lokaal en eet lokaal
Om onze inwoners te attenderen plaatsen wij met enige regelmaat het logo ‘Wees Loyaal
Koop Lokaal’ en ‘Wees Loyaal Eet Lokaal’ in weekblad De Feanster. Waar bestellen en
afhalen of bezorgen bij een deel van de horecabedrijven min of meer al normaal is, zijn
vanaf 14 december ook veel middenstanders gedwongen om coronaproof slimme digitale
oplossingen te bedenken om hun product te kunnen blijven verkopen en hoe deze bij de
klant te krijgen. Webshops, beeldbellen, mailen, appen en bezorgdiensten, alles komt
voorbij op de sociale media.

Strenge lockdown
(bron: Rijksoverheid)
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een
snelle toename in het aantal besmettingen. Daarom is Nederland vanaf dinsdag 15
december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.
Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s,
accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook
winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn
gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken.
Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht,
kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Zie
de complete lijst van winkels die wel open zijn. Contactberoepen zoals kappers,
nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen
mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen.
Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen, net als eerder dit
jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom
ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is
zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor
meer informatie zie het overzicht steun- en herstelpakket.
Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen rondom de vaccins. Hopelijk zorgt een
coronavaccin ervoor dat we tegen de zomer verlost zijn van het Coronavirus.
Het pakket bevat naast financiële regelingen voor werkgevers ook een onderdeel met
sociale maatregelen voor werkenden en werkzoekenden. Dit onderdeel heet het ‘Sociaal
Pakket’ en hiervoor is € 1,4 miljard uitgetrokken. Het gaat om:
- Hulp bij baanverlies, van werk(loosheid) naar werk
- Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
- Bestrijding van Jeugdwerkloosheid
- Armoede en problematische schulden tegengaan
Het ‘Sociaal pakket’ is tot stand gekomen in samenwerking met werkgeversorganisaties,
werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen.

Regelingen
NOW en TVL
De NOW over Q4 is langer aan te vragen in verband met de nieuwe coronamaatregelen. De
aanvraag kan nu tot en met 27 december 2020 ingediend worden. De geplande
versoberingen van de NOW en TVL worden in het eerste kwartaal van 2021 niet doorgezet.
De voorwaarden van de NOW blijven gelijk aan de voorwaarden die op dit moment gelden.
Zo zal het maximale vergoedingspercentage 80% blijven en het minimale omzetverlies blijft
staan op 20%. De TVL zal in Q1 2021 openstaan voor alle SBI-codes. Daarnaast zal het
subsidiepercentage aangepast worden. Afhankelijk van het percentage omzetverlies wordt
het vergoedingspercentage tussen de 50% en 70%. De toeslag voor de evenementenbranche
wordt nog uitgewerkt, maar zal van toepassing zijn op de TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de eenmalige opslag
Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van
2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die
niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is minstens 2,8% van het
omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche
Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een extra
module. Het gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL
hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een
te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.

Aanvullende TVL-opslag voor horeca
Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen 1 keer een opslag Horeca Voorraad en
Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. De opslag HVA is
2,8% van het omzetverlies. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Deze opslag is
niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants. Gesloten eet- en drinkgelegenheden
die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVKhandelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen bij het de belastingdienst uitstel aanvragen tot 1 april 2021. Ook een
aantal andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum. Vanaf 1 juli 2021 start
een ruime betalingsregeling voor het eerdere belastinguitstel. Nieuw is dat de HVA

(eenmalige opslag voor de horeca via de TVL) vrijgesteld is van inkomsten- en
vennootschapsbelasting.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Niet iedereen is geholpen door de maatregelen. Het kabinet heeft daarom besloten om,
samen met gemeentes, extra hulp te bieden door een tegemoetkoming in noodzakelijke
kosten als deze door een terugval in inkomsten niet meer betaald kunnen worden. Het gaat
hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die veel opdrachten zien verdwijnen of werknemers die
vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Deze regeling wordt nog uitgewerkt en is naar
verwachting 1 februari 2021 uitgewerkt.

Meer informatie
Via een aantal websites treft u een goed overzichten aan van de diverse regelingen, met
doorverwijzingen voor een aanvraag en contactpersonen voor meer informatie.
-

Coronaloket gemeente Achtkarspelen
Op de site van de gemeente treft u een overzicht van de gemeentelijke regelingen en
verwijzingen naar de andere instanties voor de diverse regelingen. Meer info:
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulpvoor-ondernemers_46733.html

-

Ynbusiness
Ynbusiness is een initiatief van de provincie Fryslân ter ondersteuning van de Friese
ondernemers. Op de site van Ynbusiness worden de verschillende regelingen per
overheid overzichtelijk getoond en geactualiseerd. Daarnaast beschikt Ynbusiness
over een aantal vakspecialisten die u van dienst kunnen zijn. Voor vragen kunt u ook
hen benaderen. Meer info: https://www.ynbusiness.nl/informatiepaginacoronavirus/

-

Coronaloket KVK
Op verzoek va het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen
met de partners invulling aan het coronaloket voor ondernemer. Dit loket is bedoeld
voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers.
Het loket is te bereiken via: www.kvk.nl/corona en 0800 2117 (kantooruren). Het
coronaloket van de KVK geeft ook een overzicht van alle regelingen:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

