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          Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal 

Ondernemers van Bergen op Zoom 
 

 

*U20-004941* 

 
 
 

 
 
Beste ondernemer, 
 
Onze gemeente kent duizenden kleine en grote ondernemers. En iedere ondernemer draagt bij aan onze lokale 
economie. Door het verkopen van goederen of het leveren van diensten. Door werk te bieden aan onze inwoners en 
werkers van verder weg. Ondernemers en organisaties vormen een belangrijke pijler van onze lokale maatschappij. Jullie 
ondernemen het in Bergen op Zoom! 
 
En dan breekt de corona-crisis uit. Voor veel bedrijven valt de handel bijna stil. Andere bedrijven moeten van 
overheidswege worden gesloten. Uit gesprekken weet ik dat u begrip heeft voor de ingrijpende maatregelen, maar uw 
ondernemershart huilt. Het voortbestaan van uw bedrijf kan in gevaar komen, misschien kunt u uw medewerkers geen 
werk of salaris meer bieden. Allemaal redenen om samen de schouders er onder te zetten.   
 
Juist omdat we – nu en in de toekomst – belang hechten aan vitale bedrijven voor onze en West-Brabantse samenleving, 
vullen we als gemeente regelingen van de Rijksoverheid en de ondersteuning van de banken aan met lokale 
maatregelen.  
 
Het gaat om onderstaande maatregelen: 
 

• We schorten voor ondernemers de betalingstermijn van belastingen op tot 30 juni 2020. 

• Bij haven- en marktgelden, bepaalde leges en precario en andere gemeentelijke belastingen en heffingen 
hanteren we diezelfde termijn van uitstel van betaling. 

• Als ondernemers in de problemen komen met huurbetaling aan de gemeente, bieden we maatwerk bijvoorbeeld 
met een tijdelijke opschorting van de huur van maximaal drie maanden. 

• Als de gemeente aan ondernemers diensten levert, hanteren we daarbij ook de mogelijkheid van uitstel van 
betaling. 

• Facturen van ondernemers betalen we zo snel mogelijk.  

• In individuele gevallen met bijzondere omstandigheden kijken we of we ondernemers een maatwerkoplossing 
kunnen bieden. Uitgangspunt is daarbij wel dat de ondernemer het bedrag op termijn terugbetaalt. 
 

Voor ondernemers die door de corona-crisis in zwaar weer komen, is er de maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt direct een aanvraag voor deze bijstand indienen. De uitgebreide informatie 
hierover is te vinden op https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/.  
U kunt ook met ons bellen op 14 0164 of gebruikmaken van het contactformulier op de website.  
 
 

Uw kenmerk  Ons kenmerk U20-004941  Datum 1 april 2020 

Uw brief  Beh. door E. Moerland Doorkiesnr. 0164 - 277777 

Onderwerp: Corona-crisis Cluster R&E,  Bijlage(n) 1 

https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/


Wilt u meer informatie over deze regelingen en/of vragen stellen over uw situatie als ondernemer in deze 
bijzondere tijden, neem dan contact op met ons bedrijvenloket via het telefoonnummer 14 0164 of (0164)  
277 000.  
Op onze website http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/Coronavirus_COVID_19 staat veel informatie voor de 
ondernemers over allerlei regelingen. U vindt er ook verwijzingen naar andere belangrijke informatie. 
 
Samen komen we de komende tijd door. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar wij geloven in de vitaliteit en 
veerkracht van ons bedrijfsleven. Laten we - ook in deze tijd – het samen ondernemen in Bergen op Zoom. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
 
 
Wethouder      Wethouder 

 
 
 
 
 
 
 

 
Barry Jacobs      Patrick van der Velden  
 
 
 

http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/Coronavirus_COVID_19


Bijlage: 
 
Dit zijn linken naar enkele sites en regelingen. 
Bergen op Zoom 

- Ondernemersregelingen 
www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/  

Rijksoverheid 
- Veelgestelde vragen 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-
werkgevers/financiele-maatregelen 

- Nieuwbericht over noodpakket voor banen en economie 
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-
voor-banen-en-economie 

- Noodpakket voor banen en economie (pdf) 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/documenten/publicaties/2020/03/28/infographic-noodpakket-voor-banen-en-economie.-tijdelijke-
financiele-regelingen 

Belastingsamenwerking West-Brabant 
- Belastingmaatregelen West-Brabant 

https://www.bwbrabant.nl/actueel/coronacrisis-bedrijven-krijgen-uitstel-van-betaling 
Kamer van Koophandel 

- Corona-loket Kvk 
www.kvk.nl/coronaloket 
https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/ 

- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen 

ondernemers 
- Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
- Uitstel Belastingdienst 
- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) 
- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
- Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 
- Toeristenbelasting en cultuursector 
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