Nieuwsbrief

Eindejaar nieuwsbrief voor ondernemers in Hardinxveld-Giessendam

Het college van B&W wenst u, ondanks de coronamaatregelen,
fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!
(Vanwege de 1,5-metermaatregel is dit een foto van vorig jaar!)

Voorwoord Burgemeester Dirk Heijkoop
Tegen het einde van dit jaar wil ik graag nog een woord tot u richten en mijn gevoelens met u
delen. U bent misschien zelf ziek geweest of een van uw naasten. Sommigen hebben zelfs
iemand verloren aan het virus of aan de omstandigheden er omheen. Mensen zijn geraakt als
ondernemer of als werknemer.
U liet zien dat u beschikt over enorm veel ondernemerschap en creativiteit. Ook de
saamhorigheid tussen ondernemers onderling. Dit is wat Hardinxveld kenmerkt, samen zetten
we de schouders eronder.
Helaas zijn we in een hardere lockdown terecht gekomen waarbij de detailhandel, die het al
zwaar had, nu nog verder in de problemen kan komen. Ook zijn mijn gedachten bij de horeca
die al langer in zwaar weer zit.
Ondanks de crisis en bijbehorende maatregelen hebben we gezien dat de bedrijven zo goed als
mogelijk zijn doorgegaan met hun activiteiten. Dat kenmerkt ons lokale bedrijfsleven en daar
ben ik trots op.
Mensen, ik leef met u mee en ik wens u allen heel veel sterkte toe en hopelijk gaat 2021 het
jaar worden dat de zon weer gaat schijnen voor u allen. Ik wens u dan ook samen met uw
dierbaren hele fijne gezegende kerstdagen toe en een gelukkig nieuwjaar en blijf gezond!
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Realiseren van woningbouw
met de Woningmakers
Wethouder Trudy Baggerman
De inzet van Hardinxveld-Giessendam is om minimaal voldoende huizen te bouwen voor de
lokale behoefte. Maar hoe zorg je ervoor dat alle woningbouwprojecten ook goed lopen?
Woningmakers Hardinxveld-Giessendam helpt hierbij. Wethouder Trudy Baggerman: “Door de
samenwerking met de verschillende partijen is het mogelijk om inzichtelijk te krijgen wat de
plannen zijn en plannen te versnellen of bij te sturen waar nodig.”
Woningmakers is een samenwerking tussen verschillende marktpartijen, woningcorporatie
Fien Wonen en de gemeente. Het doel van Woningmakers is om door samen te werken de
woningbouw te versnellen en de bouw aan de gang te houden. “Wanneer plan A vertraging
oploopt, kunnen we kijken of we plan B naar voren kunnen halen.
In de contacten wordt niet alleen gekeken naar lopende plannen, maar naar de toekomst. Welke
plannen liggen er op de plank, matchen deze plannen met de lokale woonvisie van de gemeente
en worden er genoeg verschillende soorten woningen gebouwd? “Allemaal vragen die we op
tafel leggen”, vertelt Trudy Baggerman.
In totaal zijn er nu 10 bedrijven en organisaties aangesloten bij Woningmakers. Trudy
Baggerman: “We groeien nog steeds, dus het worden er steeds meer. En dat is alleen maar
goed! Het is een gezamenlijke klus om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een geschikte
woning is.”
Voor meer informatie kunt u terecht op deze website:
https://www.woningmakers.nl/

Economische visie en
Ondernemersfonds
Wethouder Jan Nederveen
Als gemeente hebben we ondanks het roerige jaar niet stilgezeten. Samen met diverse ondernemers,
verenigd in een stuurgroep, hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een Economische visie voor
de periode 2020-2024. Ik wil benadrukken dat de visie niet van de gemeente of van de stuurgroep is,
maar een gezamenlijke visie die betrekking heeft op het hele bedrijfsleven. Daarom willen we als de
situatie het weer toelaat bijeenkomsten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over de visie en
de uitvoering daarvan.
Verder hebben we met de leden van de stuurgroep nagedacht hoe we in gezamenlijkheid kunnen
optrekken bij de uitvoering van de visie. We hebben onder meer een verkenning gedaan naar een
ondernemersfonds. Een dergelijk fonds stelt ondernemers in staat om collectieve activiteiten en
voorzieningen gezamenlijk te bekostigen. Daarnaast zorgt dit fonds ook voor een sterk netwerk. Zo kunnen
we als overheid en bedrijfsleven nog beter samenwerken en kunnen ondernemers ook elkaar versterken.
Recent zijn de eerste stappen gezet voor een haalbaarheidsonderzoek van een ondernemersfonds.
We kijken uit naar de resultaten die in het eerste kwartaal van 2021 bekend zullen worden. Uiteraard
houden we u daarvan op de hoogte.
Extra controles beveiliging bedrijventerreinen rond Oudjaar- en Nieuwjaarsdag:
Mooi nieuws voor u als ondernemer! Op alle bedrijventerreinen in Hardinxveld-Giessendam wordt van
29 december 2020 t/m 2 januari 2021 extra gesurveilleerd door de Alert Group.
Dit betekent in plaats van 4 controles per dag wordt dit uitgebreid naar 12 controles per dag! De
controles zijn specifiek gericht op hangjeugd, vuurwerk overlast en brandgevaar.
De SBBHG en de BIZ Nieuweweg betalen en organiseren dit initiatief.
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Terugblik op begroting
Wethouder Theo Boerman
De begroting was anders dan andere jaren vanwege een zeer somber financieel perspectief.
Wat was er aan de hand?
Voor het eerst werd door de diverse teams een bod aan het college gedaan. Daarin stond
beschreven wat er van de teams verlangd werd en wat er nodig is om dat te realiseren. Veel
was going concern of business as usual. Maar in de loop van de tijd waren er nieuwe zaken
bijgekomen. Vanuit wetgeving, samenwerkingsverbanden, collegeprogramma en samenleving.
En steeds is dat extra gedaan zonder noemenswaardige formatie-uitbreiding. De gevraagde
formatie-uitbreiding van de teams was fors.
Projecten vertraagden en sommige opgaven konden niet opgepakt worden. Dat resulteerde in
een intern onderzoek dat de naam focus2020. Een interne analyse van situatie waarin richting
werd gegeven aan het oplossen van de acute nood. Het was duidelijk dat er structureel iets moet
gebeuren na dit jaar.
Besloten werd om naast de interne analyse ook een externe toets te laten uitvoeren door
Deloitte naar situatie en daarbij aanbevelingen te laten doen voor de langere termijn. Uit het
onderzoek werd duidelijk dat een samenspel van veel factoren die in nauwe en ingewikkelde
samenhang de huidige situatie verklaarden. De onderzoekers benadrukten dat je oorzaken niet
los van elkaar kan beschouwen en oplossen.
Aan de inkomstenkant hingen de berichten over de effecten van een nieuwe kostenverdeelsystematiek als een zwaard van Damocles boven de begroting. Er werd geschreven over
kortingen op de Algemene Uitkering die voor onze gemeente varieerden van € 900.000 tot
€ 1.800.000 per jaar. Enige duidelijkheid zou geboden worden bij de septembercirculaire.
De verwachtingen voor de septembercirculaire ware verre van hoopvol met uitzicht op een
korting. Bij het opstellen van de begroting moesten we rekening houden met de financiële
gevolgen van:
• Formatie-uitbreiding vanuit de biedingen
• Formatie voor 2021 en volgende jaren vanuit Focus2020
• Aanbevelingen door Deloitte
• Herverdeling gemeentefonds
• Mogelijk tegenvallende septembercirculaire
We hoefden zelfs niet te rekenen om te constateren dat dit niet zou gaan passen binnen
de financiële ruimte die er op dat moment was. Daarnaast wilden we de eerst drie punten
(biedingen, Focus2020 en Deloitte) in hun samenhang bezien. De daaruit volgende maatregelen
zouden er niet tijdig zijn, laat staan in euro’s zijn uitgedrukt.
De financiële ruimte die de begrotingen bieden zijn nu gereserveerd voor het zo mogelijk
oplossen van de 5 genoemde punten.
Het financiële beeld is inmiddels fors verandert. De herverdeling van het gemeentefonds
wordt verzacht. Er gaat minder geld van kleine gemeenten naar grote gemeenten, minder van
platteland naar stad, minder van Oost naar West. Bovendien wordt de beoogde ingangsdatum
vrijwel zeker vooruitgeschoven. Wat het precies gaat betekenen weten we nog niet. Duidelijk is
wel dat het nadeel voor ons van een andere orde zal zijn dan eerder geschetst.
De sombere verwachting van de effecten van de septembercirculaire is gelukkig niet
uitgekomen.
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Extra steun
voor economie

Tozo-ontvangers
let op!

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor de economie
verder uit. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge
omzetverliezen. Met deze uitbreiding en versterking wil het kabinet
zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf
verliezen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Had of heeft u in 2020 een Tozo 1, 2 en/of 3 uitkering
levensonderhoud? Dan moet u aan het einde van dit jaar
rekening houden met een aantal zaken. Tozo is de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers; een van de
maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de
coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud. In de onderstaande infographic leest u de
belangrijkste zaken waarmee u rekening moet houden als u dit jaar
Tozo krijgt of heeft gekregen. Bijvoorbeeld financiële aandachtspunten
en zaken rondom uw belastingaangifte.

Wetswijzigingen
en wetten 2021

Meer informatie vindt u ook op rijksoverheid.nl onder tozo.
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor de economie
verder uit. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge
omzetverliezen. Met deze uitbreiding en versterking wil het kabinet
zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf
verliezen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Tegemoetkoming
in de loonkosten
Bent u werkgever en heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen?
Dan kunt een groot deel van uw loonkosten vergoed krijgen via de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(NOW) kunt u een groot deel van uw loonkosten vergoed krijgen als u
een omzetverlies verwacht van ten minste 20%. Vanaf 1 januari 2021
moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.
Lees meer over de voorwaarden op:
ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-now-noodmaatregel/

Omzetverlies
door corona?
Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om
de vaste lasten te betalen? Dan kunt u subsidie aanvragen via de
regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bent u mkb’er en heeft
u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste
lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat
open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode
van 3 maanden. De regeling is voor mkb-ondernemers. Maak alleen
gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.
Lees hier meer over op de website van rvo.nl

12 november 2020

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers
aan het einde van het jaar
Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud?
Houd rekening met de volgende zaken:
1

3

2
Controle

Uw gemeente kan controleren
of u recht had op de Tozo.
Indien nodig vraagt de gemeente
aanvullende bewijsstukken op
over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen of dat
van uw partner.
Lever deze bewijsstukken op
tijd aan.

Financiële
aandachtspunten

Was u of uw partner (deels)
werknemer en ontvangt u
beloningen zoals
eindejaarsuitkering,
een 13e maand, een
winstdelingsregeling
of een bonus?
Geef dit, net als overige
wijzigingen in uw inkomen, op
bij uw gemeente als inkomen.*
Moet u een Tozo-uitkering
terugbetalen?
Doe dit dan zoveel mogelijk dit
jaar en voorkom extra kosten.**

4
Belastingaangifte

Doe in 2021 aangifte
inkomensbelasting en geef
daarbij uw Tozo-uitkering als
inkomen op.
Heeft u of uw partner inkomen
uit loondienst of uitkering
tijdens de periode dat u een
Tozo-uitkering ontvangt?
Let op: U heeft mogelijk te weinig
belasting betaald dit jaar.

Geef wijzigingen
door

Is uw situatie of die van uw
partner sinds het aanvragen
van de Tozo gewijzigd?
Geef dit dan zo snel mogelijk
door aan uw gemeente.
Denk hierbij naast veranderingen
in uw netto-inkomen ook aan
uw huishoudsamenstelling,
verhuizing of het stoppen met
uw onderneming.

Daarom moet u mogelijk
volgend jaar bij de aangifte extra
inkomstenbelasting betalen. Zet
hier zodra het kan geld voor
apart. Kijk hier1 en ga naar
Tozo-uitkering en een partner?

* Het extra inkomen wordt toegerekend aan de maanden waarop het betrekking heeft en is daarmee van invloed op het inkomen in die maanden.
Dit wordt verrekend met uw uitkering.

** Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de gemeente het
bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk
terugkrijgen via uw belastingaangifte. Kijk hier2 voor meer informatie.

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/hoogte
2 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/negatief-loon

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

