Ondersteuningspakket
ondernemers
Het zijn onzekere tijden en het coronavirus heeft mogelijk vergaande gevolgen voor uw werk. De gemeente wil u helpen waar dat mogelijk is.
We hebben daarom een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Hoewel de zorgen groot kunnen zijn, hopen we dat we hiermee
enige verlichting kunnen bieden. Deze flyer geeft een beknopt overzicht van de gemeentelijke ondersteuning, daarnaast vind u hier linkjes naar
de landelijke en provinciale hulpmaatregelen. We proberen in deze lastige tijd zo goed mogelijk voor u klaar te staan. Heeft u vragen? Stel deze
dan via info@noardeast-fryslan.nl. We kijken graag hoe we u kunnen helpen. Kijk ook op www.noardeast-fryslan.nl/corona-ondernemer voor
meer informatie. Sterkte voor iedereen die het moeilijk heeft!
College van B en W, Gemeente Noardeast-Fryslân

uitstel van betaling

hoe aanvragen?

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel
van betaling aanvragen. Het uitstel
geldt tot en met 30 juni 2020.

•
•
•

Dit geldt voor
•
OZB niet-woningen;
•
Rioolheffing;
•
Afvalstoffenheffing;

Let op: Voor de toeristenbelasting geldt
een eigen aanpak (zie blok toeristenbelasting)

Wat betekent
uitstel van betaling?
• Betaling schort met 3 mnd op
• Betalen 1e helft: uiterlijk
30 juni 2020
• Betalen restant: uiterlijk
31 augustus 2020

Reclamebelasting;
Liggelden bedrijfsvaartuigen;
Parkeerbelastingen voor vergunning
parkeren op kenteken:

Op www.noardeast-fryslan.nl/
ondernemer kunt u een verzoekformulier downloaden.
Let op: Volledig invullen en ondertekend opsturen.

Bij automatische incasso
• Ook als u via automatische incasso betaalt, kunt u een verzoek
om bijzonder uitstel doen.
• Incasso wordt 3 mnd opgeschoven (betaling vanaf eind juni 2020)
• Incasso in 9 termijnen i.p.v. 10 is noodzakelijk, daardoor maandelijks bedrag iets hoger (laatste termijn vervalt 28 februari 2021)
• Maand maart al afgeschreven, voordat het verzoek is verwerkt? Bij zelf terugboeken of tegenhouden betaling alsnog spoedig

Facturen
Worden uitbetaald
binnen betaaltermijn van 30 dagen
en zoveel eerder als
mogelijk.

het verzoek indienen. Dat voorkomt herinneringen en aanmaningen.

toeristenbelasting

vergunningsaanvragen

Dit jaar worden voor het belastingjaar 2020 wel weer voorlopige- en
forfaitaire (vooraf bepaalde) aanslagen opgelegd, maar niet vóór 30 juni.
Ondernemers kunnen via info@noardeast-fryslan.nl vragen om vermindering van die aanslagen. De gemeente wil u helpen waar mogelijk.

Er is maximale inspanning om de dienstverlening op het huidige niveau te houden.
Vergunningen verlenen we binnen wettelijke
termijnen.

leges evenementen

verleende subsidies

Activiteiten en/of evenementen die zijn
geannuleerd vanwege het coronavirus,
maar waarvoor al leges zijn betaald?
De leges worden terugbetaald.
Gemeente neemt contact op met
aanvragers van deze verleende of
ingediende vergunningen.

Activiteiten en evenementen die niet doorgaan vanwege coronavirus?
• Uitstel mogelijk tot 1 juli 2021 zonder consequenties voor subsidie.
• Bij annulering: terugbetaling verleende subsidie nodig.
• Al gemaakte kosten en/of niet kosteloos te annuleren verplichtingen: deze kosten
in mindering brengen op terugbetaling. Initiatiefnemers worden door de gemeente
benaderd.

levensmiddelenbranche
Verruiming openingstijden zondagen van
8.00-20.00 uur tot 1 juni 2020 mogelijk.
Doe daarvoor een gratis melding via
info@noardeast-fryslan.nl.
Let op: vermeld bedrijfsnaam, adres en
woonplaats + KvK-nummer.

Jaarlijkse subsidies: Ontvangt u als vereniging of organisatie van ons jaarlijks
subsidie? We bekijken per organisatie hoe we kunnen helpen. Betrokken organisaties
worden door de gemeente benaderd.

landelijke & provinciale
maatregelen
• ZZP-regeling: bureauzelfstandigenfryslan.nl
• Coronaloket KvK: kvk.nl/corona
• Gratis telefoonnummer KvK: 0800-2117 (op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur)

MAATWERK
Specifieke maatregelen
vragen soms om maatwerk. Hebt u zo’n
verzoek, mail dan naar:
info@noardeast-fryslan.nl

