
 
 

  

         Burgum 15 oktober 2020 

 

Beste ondernemers, 

Dinsdagavond hebben onze premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong nieuwe stevige 
maatregelen aangekondigd om het steeds verder uitdijende coronavirus terug te dringen. 
Helaas is ook in onze gemeente sprake van oplopende besmettingscijfers. De eerdere 
maatregelen hadden onvoldoende effect. Het kabinet ziet vanuit de volksgezondheid helaas 
geen andere keuze dan zwaar in te grijpen, waarbij het aantal verplaatsingen en contacten 
tussen mensen wordt beperkt. 

Harde klap voor ondernemers 

De ‘gedeeltelijke lockdown’ die woensdagavond 14 oktober om 22.00 uur is ingegaan, geldt 
in eerste instantie voor een periode van 4 weken. Ondanks alle inspanningen en creatieve 
oplossingen de afgelopen maanden, betekent dit een keiharde klap voor vele ondernemers. 
Met name de horecaondernemers worden wederom bijzonder zwaar getroffen. We doen 
een dringend beroep op het kabinet om snel met een ruimhartig en duidelijk steunpakket te 
komen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, brengen wij u uiteraard zo spoedig 
mogelijk op de hoogte. Daarnaast doen wij ons uiterste best om u hierbij zoveel mogelijk te 
ondersteunen 

In contact met elkaar 

Ondanks de moeilijke omstandigheden wil het college graag in contact blijven met de 
ondernemers. Daarvoor wordt het initiatief genomen voor een digitaal spreekuur via teams. 
Wij communiceren de oproepen hiervoor via de gemeentepagina in de Actief en via sociale 
media communiceren. Daarnaast kunt u uiteraard contact opnemen met onze medewerkers 
Jan Sijtsma (economische zaken), Miranda de Jong (horeca) en Tineke Bergsma (recreatie en 
toerisme). 

Via deze nieuwsbrief blijven wij u informeren over de actuele regelingen, waar u mogelijk 
een beroep op kan doen. Hieronder treft u een compleet overzicht van de diverse regelingen 
aan met links naar de achterliggende informatie. 

Namens het college van B&W, 

Burgemeester Jeroen Gebben 

 



 
 

  

Regelingen voor ondernemers 

Er zijn diverse regelingen voor ondernemers ter ondersteuning in de coronacrisis. De 
belangrijkste actuele regelingen per doelgroep uit het Steun- en herstelpakket 3.0 zijn: 

1. Verlenging en aanpassing van TOZO (TOZO 3) (MKB & ZZP)  
Uitkering voor de kosten van levensonderhoud en een lening voor bedrijfskrediet. 
Deze regeling wordt namens de gemeente uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen 
Fryslân. TOZO 3 is vanaf 1 oktober 2020 van kracht. Verderop in deze nieuwsbrief 
treft u meer informatie over deze specifieke regeling aan. 
 

2. Verlenging en aanpassing Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (MKB & ZZP) 
De TVL is een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De 
hoogte van de subsidie is afhankelijk van de vaste kosten en omzetderving. De TVL 
wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). 
 

3. Verlenging en aanpassing NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) 
(MKB) 
De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemers. De hoogte van 
de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom. De 
NOW-regeling wordt verlengd met negen maanden (drie keer drie maanden) en zal 
nog steeds aan te vragen zijn bij het UWV, 
 

4. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) (MKB) 
Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven 
investeren. Daarvoor is deze regeling opgezet. Het is een tijdelijke regeling die na 
twee jaar stopt en waarvoor in totaal €4 miljard beschikbaar is. 
De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, 
waarvan de verplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. De investeringen 
moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 
maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De uitvoering van de 
regeling ligt bij RVO en de Belastingdienst. De regeling is pas vanaf 1 september 2021 
aan te vragen. 
 

5. Borgstellingen, leningen en garantiefondsen (MKB & ZZP) 
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan mkb’ers 
blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Het gaat hier om BMKB, GO en KKC. 

 



 
 

  

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 Tytsjerksteradiel 
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.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-
ondernemers_46649.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. Zij hebben in goed 
overleg met de gemeente ook rechtstreekse contacten met diverse ondernemers. 
Voor vragen kunt u ook hen benaderen. Meer info: 
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/ 
 

- 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/ 

 

 

Herstelpakket Provincie Fryslân ‘Lok op 1: No en Moarn’  

 

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die 

getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de 

maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en 

circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. 

 

Het pakket ‘Lok op1: No en Moarn’ is verdeeld over drie hoofdthema’s: Stimulering 

arbeidsmarkt, Stimulering innovatie, Vestigingsklimaat.  
 
 
 

https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html
https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


 
 

  

Op 8 oktober zijn de volgende subsidieregelingen opengesteld: 

• Innovatiematrix  

• Nieuwe economie challenge  

• Toekomstgericht investeren  

Subsidie in het kader van de innovatiematrix is tot en met 6 november 2020 aan te vragen. 
Voor de overige regelingen duurt de aanvraagperiode tot en met 1 februari 2021.  

Meer info kijk op de website van de provincie:  

https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/herstelpakket-lok-op-1-no-en-
moarn_22956.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=herstelpakket 

 

Tot slot: nader ingezoomd op TOZO 3 

Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 3 (TOZO 3) 

De ZZP’ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Steunmaatregelen voor deze 
groep ondernemers wordt, namens de gemeente, uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân 
(BZF). Via de bovengenoemde pagina kunt u informatie krijgen en u aanmelden voor ondersteuning.  

Sinds 25 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers worden ondersteund door middel van de 
TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), door middel van een 
uitkering voor de kosten van levensonderhoud en een lening voor bedrijfskrediet. Na TOZO (tot 1 
juni) en TOZO 2 (tot 1 oktober) is vanaf 1 oktober TOZO 3 van kracht. Deze regeling bevat wederom 
een partnertoets, maar nog geen beperkte vermogenstoets. Deze wordt waarschijnlijk per 1 april 
2021 ingevoerd. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak 
maken op een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. 

• U kunt ook in TOZO 3 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, 

tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen 

sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening 

is vastgesteld op 10.157 euro (dus TOZO 1, TOZO 2 en TOZO 3 gezamenlijk). Heeft u het 

maximale bedrag aan lening al in TOZO 1 of TOZO 2 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik 

meer maken van de lening voor bedrijfskrediet. 

• Per januari 2021 wordt aan ondernemers die dan nog gebruik maken van de TOZO-regeling 

door BZF een aanbod gedaan om hen te helpen bij een mogelijke heroriëntatie op een 

nieuwe toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst.  

Lees voordat u daadwerkelijk een aanvraag gaat doen de informatie op de website van BZF 
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo aandachtig door.   

https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/herstelpakket-lok-op-1-no-en-moarn_22956.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=herstelpakket
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/herstelpakket-lok-op-1-no-en-moarn_22956.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=herstelpakket
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo


 
 

  

Als u door de uitbraak van het coronavirus financiële schade heeft, waardoor uw bedrijf in gevaar 
komt, dan kunt u zich melden via de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Op deze 
pagina staat alle actuele informatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus en de impact hiervan voor ondernemers. De informatie wordt dagelijks bijgehouden.   

U kunt contact met hen opnemen via e-mail  info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.   
 
Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet 
kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te 
maken, aangezien u voor hulp en vragen over de TOZO terecht kunt bij BZF. 

 

https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona
mailto:info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

