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Kenmerk digitale handtekening:  

Beste ondernemers van Nissewaard, 

Net zoals veel van u ben ik diep geraakt door de plotselinge en enorme impact die het Coronavirus 
heeft op ons dagelijks leven. Ook u wordt als ondernemer hard getroffen door de maatregelen om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De verhalen die ik van sommige van u hoor, gaan 
ook mij enorm aan het hart. Ik verzeker u dat wij als gemeente Nissewaard er samen met onze 
partners en de landelijke overheid alles aan doen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Naast 
de landelijke maatregelen waarmee u als ondernemers te maken hebt, treffen we ook eigen 
maatregelen om in de gemeente extra bij te kunnen springen waar mogelijk. In deze brief vindt u dan 
ook een overzicht van de belangrijkste maatregelen.  

Ik had u graag middels een fysieke brief op de hoogte willen stellen, maar gezien het feit dat ook de 
repro en de postkamer op dit moment zoveel mogelijk thuis werken en we het virus op welke manier 
dan ook niet verder willen laten verspreiden, is er voor gekozen deze brief digitaal te verspreiden. 

Juiste informatie 
De maatregelen die worden genomen volgen elkaar heel snel op en het delen van juiste en actuele 
informatie is daarom cruciaal. U vindt uitgebreide informatie op de website van de gemeente 
Nissewaard (www.nissewaard.nl/corona).Daar vindt u alle informatie over waar u als ondernemer 
aan kunt kloppen voor hulp of vragen, zoals het RBZ en de KvK. Met vragen kunt u ook terecht bij de 
bedrijfscontactfunctionarissen van Nissewaard (tel. 14 0181). Zij staan klaar om u te helpen. 

Landelijke maatregelen 
Vorige week heeft de landelijke overheid een breed pakket aan maatregelen aangekondigd. Dat zijn 
de volgende: 
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

https://www.nissewaard.nl/corona
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3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) 
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) 
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) 
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector 
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 
 
Voor de uitgebreide informatie over wat deze maatregelen inhouden verwijs ik u graag door naar de 
website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). 
 
Maatregelen voor bedrijven en inwoners in Nissewaard 
In het verlengde van de economische maatregelen van de Rijksoverheid neemt de gemeente 
Nissewaard maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Voor een belangrijk deel  
betreffen deze maatregelen het verlenen van uitstel van betaling voor bedrijven en inwoners. 
1. Betaling in maandelijkse termijnen 

Dit kan via de automatische incasso. U moet hiervoor vóór de afloop van de betalingstermijn die 
vermeld staat op uw aanslagbiljet 2020 een machtiging afgeven via Mijn Belastingen op de 
website van de gemeente.  

 Geef uw machtiging snel af. Hoe eerder u dit doet, hoe groter het aantal maanden waarover u de 
betaling van uw aanslagbiljet kunt uitspreiden. De laatste termijn is november 2020. 

 
2. Uitstel van betaling 

Als u niet deelneemt aan de automatische incasso, dan staat op uw aanslagbiljet de 
betalingstermijn 30 april 2020 vermeld. De gemeente verleent u uitstel voor 3 maanden, dus tot 
31 juli 2020. U hoeft hiervoor niets aan te vragen. 
 

3. Ondernemers en zzp’ers: 3 maanden geen afschrijving automatische incasso 
Bent u ondernemer of zzp’er en neemt u deel aan de automatische incasso? Dan kunt u via 
gemeente@nissewaard.nl uitstel van betaling aanvragen voor de maanden april, mei en juni 
2020. De gemeente verrekent het bedrag voor deze maanden met het bedrag voor de maanden 
juli tot en met november 2020.  

 Vermeld bij uw aanvraag: 
- Uw naam (voor zzp’ers en eenmanszaken)/de naam van uw bedrijf 
- Het KvK-nummer 
- Het vorderingsnummer en het subjectnummer op uw aanslagbiljet 2020   
- Het adres waarvoor de aanslag is opgelegd 
-  

4. Later opleggen aanslagen BIZ-bijdrage, leges, precariobelasting, toeristenbelasting en 
marktgelden  

 De aanslagen BIZ-bijdrage voor de BIZ-zen Winkelcentrum Akkerhof, Halfweg-Molenwatering en 
Stadscentrum Spijkenisse worden uitgesteld en worden na 31 juli 2020 opgelegd. Dit geldt ook 
voor de aanslagen leges APV, leges Drank en Horeca, precariobelasting voor terrassen , 
toeristenbelasting en marktgelden. Deze zullen niet eerder worden opgelegd dan eind augustus 
2020. 

 
 

mailto:gemeente@nissewaard.nl
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5. Eenmanszaak of zzp’er én inwoner van Nissewaard 
 Sommige natuurlijke personen die in Nissewaard een eenmanszaak uitoefenen of als zzp’er 

werkzaam zijn, zijn ook inwoner van Nissewaard. Deze personen kunnen zelf bepalen of zij een 
verzoek om uitstel van betaling doen: 

 -  voor alleen de aanslagen voor de bedrijfsmatige onroerende zaak (onroerende-zaakbelasting, 
rioolheffing).  

 -  voor zowel de aanslagen voor de bedrijfsmatige onroerende zaak (onroerende-zaakbelasting, 
rioolheffing), als voor de aanslagen voor de onroerende zaak in de privésfeer (onroerende-
zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing). 

 
6. Leges voor evenementen 
 Als u een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de 

maatregelen tegen het coronavirus niet plaatsvindt, dan zal de gemeente geen aanslag leges aan 
u opleggen voor deze aanvraag. 

 
7. Parkeervergunning 
 Heeft u als ondernemer een parkeervergunning en heeft u deze als gevolg van het coronavirus nu 

tijdelijk niet nodig? Dan kunt u deze tijdelijk opzeggen. Normaal gesproken heeft u hiervoor een 
opzegtermijn van een maand. Als u deze nu opzegt zal deze z.s.m. worden verwerkt waarvoor de 
opzegtermijn tijdelijk zal vervallen en deze per de 1e van de volgende maand zal worden 
stopgezet. 

 
Eén ding weet ik als wethouder van deze veerkrachtige gemeente zeker: Nissewaarders slepen elkaar 
er doorheen. Steun elkaar, volg de maatregelen en let op degenen die het nodig hebben. 
 
Met bemoedigende groet namens het college, 
 
 
Léon Soeterboek, 
wethouder Economie 
 
Deel deze brief zonodig met anderen zodat we een grote groep ondernemers en andere betrokkenen 
bereiken en informeren. Op de website van de rijksoverheid vindt u ook anderstalige informatie. Deze 
posters en flyers kunt u ophangen in uw winkel of verspreiden onder collega-ondernemers. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

