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Geachte Utrechtse ondernemers,
De impact van het coronavirus is voor veel Utrechtse ondernemers en ZZP’ers heel groot.
Nu de maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april 2020, en van een terugkeer naar normaal
voorlopig nog geen sprake zal zijn, weten en horen wij van u dat de situatie voor veel ondernemers
nijpend is. De afgelopen weken hebben we veel contact gehad met ondernemers in de stad, we
begrijpen uw zorgen en blijven kijken naar mogelijkheden om u te helpen in deze moeilijke periode.
Hierbij zetten we voor u op een rij welke nieuwe maatregelen we hebben getroffen en geven we
updates over de eerder in werking getreden maatregelen.

Nieuwe maatregelen
Leges evenementen
In aanvulling op de maatregelen van het Rijk is besloten dat organisatoren van evenementen die als
gevolg van het coronavirus niet (hebben) kunnen plaatsvinden geen legeskosten hoeven te betalen.
Tenzij ze voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 2020 wel
willen organiseren. Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid en tapontheffing en de huur
van gemeentegrond brengen wij niet in rekening. Organisatoren van deze evenementen ontvangen op
korte termijn bericht. We onderzoeken welke evenementen willen verplaatsen naar een moment later in
het jaar en onder welke voorwaarden we hier aan kunnen meewerken. Daarbij houden we oog voor de
inzet van de verschillende gemeentelijke en hulpdiensten, maar ook de behoefte van mensen om weer
van de openbare ruimte te genieten.
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Afvalinzameling
Ondernemers die als gevolg van het coronavirus hun deuren hebben moeten sluiten, bieden op dit
moment geen bedrijfsafval aan. Om deze ondernemers financieel te ontlasten, bieden we hen de
mogelijkheid de contracten voor de inzameling van bedrijfsafval tot uiterlijk 1 juli 2020 op te schorten.
De bedrijfsafvalklanten van de gemeente Utrecht worden nader geïnformeerd over de coulanceregeling.
Openingstijden levensmiddelenbranche en supermarkten
Utrechters kunnen in veel winkels en supermarkten al terecht op zon- en feestdagen van 10.00 tot
22.00 uur, omdat die winkels al een ontheffing hebben. Wij roepen ook andere supermarkten en
winkeliers in de levensmiddelenbranche op, om vooral gebruik te maken van de ruimere
openingstijden. Bezoekersaantallen kunnen zich dan meer over de dag spreiden. Meer informatie voor
de aanvraag van de ontheffing is hier te vinden.
Kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
Startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven voldeden vaak niet aan (alle) voorwaarden om van de
eerder aangekondigde steunmaatregelen gebruik te kunnen maken. Dit signaal is ook vanuit regio
Utrecht afgegeven. Wij zijn blij dat het Rijk nu heeft besloten om € 100 miljoen vrij te maken voor
overbruggingskredieten voor dit type ondernemers. Als regio staan we in nauw contact met het Rijk
over de regionale uitvoering hiervan. Het streven is om de regeling vanaf de vierde week van april open
te stellen. De ROM’s (regionale ontwikkelingsmaatschappijen) zullen de kredieten gaan verstrekken.
Met de ROM Utrecht wordt gesproken hoe zij de uitvoering ter hand kunnen nemen. De verwachting is
dat deze regeling eind april toegankelijk zal zijn.

Updates eerder genomen maatregelen
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Eerder kondigde het Rijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan. Met
de NOW-regeling kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen,
wanneer zij omzetverlies lijden door de corona-maatregelen. De regeling wordt uitgevoerd door het
UWV. Sinds afgelopen maandag kan een aanvraag worden gedaan. Meer informatie vindt u op de
website van het UWV.
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
Inmiddels kan de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) worden
aangevraagd via de RVO. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse
kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Op 7 april heeft het kabinet besloten om
de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen, waardoor meer typen ondernemers er gebruik van kunnen
maken. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun
vaste lasten te kunnen betalen.
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Belastingen, heffingen en leges
In algemene zin gaat de gemeente Utrecht coulant om met het innen van belastingen, heffingen en
leges. Meer informatie over het innen van de gemeentelijke belastingen en coronamaatregelen vindt u
op de website van de BghU.
De gemeente verlengt de betalingstermijn voor bijna alle debiteuren: de termijn is verruimd van 30
naar 180 dagen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld huurders, die van de gemeente huren, verruiming van de
betalingstermijn krijgen tot 180 dagen.
Ook de betalingstermijn van precariobelasting voor terrassen is verruimd naar 180 dagen. Overigens
betalen horecaondernemers uiteindelijk alleen precario over werkelijk gebruikte terrasruimte in 2020,
en de precariobelasting zal pas later in het jaar worden opgelegd.
Tozo
Het kabinet heeft op 17 maart de versoepelde regeling aangekondigd voor de Bbz: tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo bestaat uit inkomensondersteuning
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Gedupeerde Utrechtse ondernemers (waaronder ZZP’ers) weten de gemeente goed te vinden voor steun
in de kosten voor levensonderhoud. Er zijn al 11.000 aanvragen (stand 10 april 2020) binnen voor
Tozo. De gemeente zet volop in op het beantwoorden en verwerken van de honderden mails en
duizenden aanvragen. Begin deze week zijn de eerste honderden voorschotten uitgekeerd.
Zelfstandige ondernemers, die tekorten hebben gekregen door de coronamaatregelen, kunnen een
lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De
maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Deze rijksregeling
wordt momenteel uitgewerkt. Zodra er meer bekend over is zullen wij er alles aan doen om deze
regeling zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Houd daarom de gemeentelijke website in de gaten
voor meer informatie.

En verder
Tijdelijke corona alliantie
Economic Board Utrecht (EBU) heeft samen met gemeenten, de provincie VNO-NCW Midden, MKB
Midden Nederland, Platform Ondernemend Utrecht, Startup Utrecht, Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrecht Marketing en een groeiende groep regionale
bedrijven de handen ineen geslagen en een tijdelijke corona alliantie in het leven geroepen om snel en
belangeloos in te spelen op vragen die bij ondernemers en bedrijven in de regio Utrecht leven. De
Alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en door bedrijven uit zowel het EBUnetwerk als daarbuiten. Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u juist hulp ‘in de
aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Kijk dan op de website:
https://www.economicboardutrecht.nl/corona
Meld u aan voor het ondernemerspanel
De gemeente wil juist in deze tijd graag weten waar de ondernemers van Utrecht tegenaan lopen en of
u vindt dat de gemeente u daarbij goed ondersteunt. Want met deze kennis zijn wij beter in staat ons
beleid en onze dienstverlening te verbeteren. Om die reden starten wij een online ondernemerspanel.
Als ondernemer in Utrecht kunt u zich hiervoor aanmelden via
www.startvragenlijst.nl/ondernemerspanel. Als u meedoet ontvangt u 4 tot 6 keer per jaar een
vragenlijst op uw e-mailadres.
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Tot slot
We staan dagelijks in contact met ondernemers in de stad en blijven dat doen. We stellen uw signalen
zeer op prijs. Wij zien dat veel ondernemers creatieve manieren vinden om producten of diensten aan
te bieden en dat u een grote inspanning doet om u te houden aan de 1,5 meter-regel. Tegelijkertijd
doen veel Utrechters op creatieve wijze moeite om Utrechtse ondernemers te blijven ondersteunen. We
zien al deze inspanningen en waarderen uw inzet enorm.
Wij proberen binnen onze eigen mogelijkheden aanvullende regelingen en coulance te bieden richting
ondernemers. Die mogelijkheden hebben geleid tot de maatregelen die we tot nu toe hebben
benoemd. Zodra we besluiten nieuwe (aanvullende) maatregelen te nemen, dan stellen wij u hier van
op de hoogte. Voor de komende tijd wensen wij u veel succes en sterkte.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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