
Onderwerp: corona maatregelen 

Beste voorzitters van de Culemborgse ondernemersverenigingen, 
  
De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot, in heel Nederland, maar ook in onze 
eigen stad. We staan voor een grote opgave om goede maatregelen te nemen, deze op te volgen en 
met elkaar hier doorheen te komen. Jullie zullen dit als ondernemer, en zeker ook als voorzitter van 
één van onze ondernemersverenigingen, zeer herkennen. Dit geldt voor de inwoners, ondernemers 
en bedrijven in onze stad en uiteraard ook voor het gemeentebestuur.  De maatregelen die moeten 
worden getroffen in verband met het coronavirus, ontwikkelen zich in hoog tempo. In de afgelopen 
week hebben wij als gemeente Culemborg ook verschillende maatregelen in gang gezet. 
  
Zeker ook voor ondernemers zijn de gevolgen van de maatregelen om het coranavirus te beheersen 
groot. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de afgelopen week veelvuldig contact gezocht met 
ondernemers om te horen wat er speelt en welke maatregelen verlichting kunnen bieden. Eén van 
de zorgen is hoe lang deze situatie zal aanhouden. Hoe langer werkzaamheden stilliggen hoe groter 
de schade zal zijn voor ondernemers en zzp-ers. Er zijn desondanks ook ondernemers, bijvoorbeeld 
supermarkten, die alle zeilen bij moeten zetten om aan de stijgende vraag te voldoen. Ook met deze 
ondernemers staan we in contact, we begrijpen dat de situatie soms nijpend is en kijken we hoe we 
lokaal de juiste ondersteuning kunnen bieden. 
  
Hieronder vindt u een overzicht van alle maatrelen die op dit moment genomen zijn voor 
ondernemers en zelfstandigen. De rijksoverheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd. 
Daarnaast is het college in overleg gegaan met onze regionale uitvoeringsinstanties zoals de 
Belastingsamenwerking Rivierenland en Werkzaak. De daaruit volgende maatregelen treft u 
eveneens in het overzicht aan. Ook is er in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook een werkgroep 
Werk, Economie en Ondernemers bezig met een advies over de maatregelen die in gezamenlijkheid 
in de regio genomen kunnen worden. Zodra daar meer informatie over is, laten we u dat weten. 
Daarnaast hebben wij als gemeente Culemborg geïnventariseerd wat wij in deze fase aanvullend nog 
kunnen doen.  
Het onderstaande pakket aan maatregelen is dus een overzicht van wat er op dit moment bekend is. 
Het college zal niet twijfelen om met eventuele aanvullende voorstellen te komen, mede op basis 
van de contacten die wij hebben met de ondernemers in onze stad.  
Alle relevantie informatie voor ondernemers en zelfstandigen in verband met het coronavirus 
publiceren wij ook op onze website: https://www.culemborg.nl/ondernemers-en-zzpers  
  
Maatregelen rijksoverheid 
In overleg met de betrokken ministeries zijn 17 maart de volgende maatregelen afgekondigd: 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten  
2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (SZW en gemeenten) 
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 
7. Overleggen over toeristenbelasting (rijk, gemeenten) en cultuursector 
8. Compensatieregeling getroffen sectoren  

Voor nadere informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-
economie  
  
Belastingen/heffingen via BSR  

a) OZB niet-woningen  
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b) Rioolheffing  
Maatregelen 

1. De BSR zal tot 6 april geen dwangbevelen uitsturen. De deurwaarders zullen alleen voor de al 
aangekondigde bezoeken het poststuk per brievenbus achterlaten. 

2. Uitstel van betaling of binnen ruimere kaders akkoord gaan met een betalingsregeling. BSR 
heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus.   

Meer informatie over de maatregelen van de BSR vindt u in deze link: 
https://www.bsr.nl/home/calamiteitenpagina_3788/item/mogelijkheid-tot-uitstel-van-betaling-
voor-ondernemers_2102.html 
  
Belastingen/heffingen via Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

a) Toeristenbelasting  
b) Precarioheffing  

Maatregelen 
De gemeente (via BWB)  verzorgt de heffing en invordering van leges, precariobelasting, 
toeristenbelasting, marktgelden. Waar nodig verleent de gemeente/BWB op verzoek uitstel van 
betaling of gaat binnen ruimere kaders akkoord met een betalingsregeling. 

  

Inkomensondersteuning ZZP’ers en ondernemers 

Voor de uitvoering van het Besluit Bijstand Zelfstandigen is de gemeente verantwoordelijk. 
Ondernemers en zzp-ers kunnen inkomensondersteuning krijgen. Werkzaak Rivierenland voert deze 
regeling uit voor de gemeente Culemborg. Via de site kunt van Werkzaak Rivierenland kan digitaal de 
aanvraag worden ingediend. Een regeling om sneller de bijstand toe te kennen is landelijk in de 
maak. De informatie van Werkzaak Rivieren vindt u: https://www.werkzaakrivierenland.nl/ik-bied-
werk/nieuws_3266/item/corona-maatregelen-en-dienstverlening_3916.html 
  
Huur gemeentelijke panden, objecten en accommodaties 
Er is een eerste overzicht gemaakt van de consequenties van de verhuur van gemeentelijke 
accommodaties voor verengingen en ondernemers. Dit wordt komende week nog uitgebreid. 
Huurders kunnen uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. Gedupeerde organisaties 
of ondernemers kunnen zich melden bij de gemeente. Veel verenigingen worden via subsidie (deels) 
gecompenseerd voor de huurlasten.  
  
Leges evenementen 
Er wordt gekeken of voor evenementen die in verband met de corona maatregelen niet door kunnen 
gaan bij een hernieuwde aanvraag geen leges in rekening kunnen worden gebracht. 
  
Graag vraag ik jullie deze informatie met de ondernemers uit jullie netwerk te delen. Uiteraard sta ik 
open voor eventuele vragen en suggesties. Neem daarom gerust contact met mij op! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Monica Wichgers 
Wethouder 
  
Gemeente Culemborg 
Ridderstraat 250 
Postbus 136 
4100 AC Culemborg 
06-26908790 
0345 - 477 708 
m.wichgers@culemborg.nl 
www.culemborg.nl 
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