
gemeente
Sch 1 eda IT) gemeente Schiedam

Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501

3100 EA Schiedam

14 010

schiedam.nl

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

20U1T02960 19 maart 2020

Uw brief van Doorkiesnummer E-mail

14 010 contact@schiedam.nl

Onderwerp

Ondersteuning ondernemers

Beste ondernemer,

Niemand kan er meer omheen. Het coronavirus houdt onze samenleving in zijn greep. Het
ontregelt alles wat tot voor kort zo vanzelfsprekend was. De uitbraak van het virus heeft ook
impact op de Schiedamse ondernemers. Een aantal bedrijven kan dit nu al merken. Wij willen
u een hart onder de riem steken. Wij willen u laten weten dat wij als gemeente u waar mogelijk
steunen.

Ondersteuning vanuit het Rijk
Wij wijzen u op mogelijke financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Op rijksoverheid.nl vindt u
meer informatie. U vindt ook nuttige informatie op kvk.nl/coronaloket en i.nl.

Op dinsdag 17 maart kondigde het Rijk een tijdelijke inkomensondersteuning voor
zelfstandigen aan. Deze ondersteuning geldt tot en met 6 april 2020. Het Rijk werkt deze
regeling op dit moment uit. Wij kunnen u daarom hierover nu nog niet informeren. Zodra er
meer bekend is, vindt u informatie op schiedam.nl/coronavinis.

Ondersteuning vanuit de gemeente
De meeste ondernemers in Schiedam hebben inmiddels de aanslagen voor lokale belasting
ontvangen van de Regionale Belasting Groep (RBG). Wij hebben besloten uitstel van betaling
mogelijk te maken. U kunt uitstel van betaling voor de openstaande vorderingen krijgen tot 30

juni 2020. Kijk voor meer informatie op derbg.nl.

We onderzoeken op dit moment welke maatregelen wij u nog meer kunnen bieden.

Advies & suggesties
Wij begrijpen dat er veel op u afkomt. Heeft u behoefte aan advies, suggesties of doorgeleiding
naar de juiste organisaties? Onze accountmanagers en ons Ondernemersloket wijzen u hierbij
graag de weg. Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 010. Wij zijn bereikbaar op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar contactschiedam.nl.
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Op de hoogte blijven
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe vormen van ondersteuning vanuit
de gemeente en het Rijk. Houd schiedam.nl/coronavirus in de gaten en volg ons via Facebook,
Twitter, Instagram en Linkedln.

De mensen die onze samenleving op dit moment draaiend houden verdienen onze steun en
dank. Wij danken ook u voor de vele initiatieven die wij zien ontstaan om kwetsbare
ondernemers te helpen. Alleen samen kunnen we de gevolgen van dit virus dragen.

Wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Schiedam, /
de secretaris, de burgemeester

drs. M. A. van den Hende, wnd C.H.J. Lamers
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