Ondersteuningspakket voor
ondernemers in Drenthe
Drentse gemeenten betalen
hun facturen snel

uitstel van betaling
gemeentelijke belastingen

Gemeenten betalen
beheersvergoedingen door

We betalen facturen zo snel mogelijk,
het liefst binnen zeven dagen.

Ondernemers kunnen een verzoek
indienen voor het uitstellen
van betaling van gemeentelijke
belastingen. Belastingen voor
zaken waar geen gebruik van wordt
gemaakt, worden ingetrokken.

De betaling van beheervergoedingen
voor partijen die bijvoorbeeld
schoonmaak en horeca verzorgen
in gemeentelijke gebouwen wordt
voortgezet.

Opschorten van
venstertijden bevoorrading
Venstertijden voor bevoorrading van
centrumgebieden worden tijdelijk
(voorlopig 3 maanden) buiten werking
gesteld.

Verruiming winkeltijden
voor supermarkten
Supermarkten wordt toegestaan om
tijdelijk (voorlopig 3 maanden) ook op
zondag open te gaan.

Vergunningsaanvragen die
belangrijk zijn voor het
behoud van werk en banen
krijgen een hogere prioriteit
Gemeenten maken een inschatting
welke vergunningen van belang zijn
voor het behoud van werk en banen en
geven deze een hogere prioriteit.

Verruiming
indieningstermijnen
subsidieregelingen
Als bedrijven door de corona crisis
niet in staat zijn om tijdig een subsidie
aanvraag in te dienen en dit kunnen
aantonen, dan mogen ze hem later
indienen.

De inning van huren, pacht
of andere vorderingen
Bedrijven en zzp’ers die gemeentelijke
panden huren of pachten mogen hun
rekening later betalen. Er worden
wel facturen verstuurd, maar er
worden geen betalingsherinneringen
verzonden. Ook voor andere
rekeningen kan uitstel worden
gevraagd. De invorderingsrente wordt
verlaagd van 4 naar 0,01%.

Subsidies voor
onvermijdelijke kosten
Toegezegde subsidies worden
uitbetaald om onvermijdelijke kosten
te kunnen betalen die ontstaan
door het niet doorgaan van de
activiteit. De aanvrager moet een
verzoek en verantwoording indienen.
De subsidievoorwaarden van de
gemeenten blijven van kracht.

Gemeenten kopen zoveel
mogelijk lokaal en
regionaal in en gaan
hiermee door
Voor veel bedrijven is de gemeente
een belangrijke klant we blijven bij
hen inkopen en proberen inkoop en
aanbestedingen naar voren te halen.

Ondernemers en ZZP’ers kunnen meer informatie vinden op de website van hun gemeente.

Met vragen over landelijke en provinciale regelingen kunt u terecht bij ikbendrentsondernemer.nl

