
 

 

Nieuwsbrief Economische Impact Coronavirus  

 

De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn enorm. Veel 

inwoners van Meierijstad worden hard geraakt in hun werk of privé. Als gemeente zetten we ons 

in om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen. 

Met deze nieuwsbrief bieden wij inzicht in de maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis 

voor u als ondernemer te verzachten.  

 

Op onze website www.meierijstad.nl houden we u, onder coronavirus-laatste-updates, op de 

hoogte van actuele gemeentelijke informatie. De website van de Kamer van Koophandel of de 

website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geven actuele landelijke informatie.  

 

 Uitstel van betaling  

Omdat de inwoners en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd tegemoet 

te komen, verstuurt gemeente Meierijstad tot en met 31 juli 2020 geen nieuwe aanslagbiljetten 

 

Alle bedragen die nu nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso 

heeft gegeven, hoeven nu pas 31 juli 2020 betaald te zijn. Dat geldt voor het aanslagbiljet 2020 

dat u eind februari heeft ontvangen. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of 

dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft.  

 

Verruimde betalingsregeling 

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 juli 2020 betalen? En heeft u geen 

automatische incasso? Neem dan contact met de gemeente op voor een betalingsregeling. Bel 

naar 0413-381030 of mail naar belastingen@meierijstad.nl. 

 

 Het WSP denkt  graag met u mee  

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Frisselstein is een samenwerking van gemeente Meierijstad, 

Gemeente Boekel en Bernheze, het UWV, de sociale werkvoorzieningen IBN en de WSD.  

U kunt bij het WSP terecht voor vragen rondom de impact die de Corona-crisis heeft op uw 

onderneming. De dienstverlening is kosteloos. Wij denken graag met u mee, dus neem gerust 

contact met ons op via info@wspnob.nl. Hou, voor alle noodmaatregelingen voor banen en 

economie https://wspnoordoostbrabant.nl/nieuws/noodpakketvoorbaneneconomie  in de gaten.  
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 Inventarisatie gevolgen economie en arbeidsmarkt  

De eerste klappen werden al gevoeld. In bepaalde sectoren gaat het harder dan in andere, maar 

op de langere termijn gaat vrijwel elke onderneming de gevolgen voelen.  

 

Om hierop in te kunnen spelen, houden de gemeenten in de regio Noordoost Brabant samen met 

de Provincie Noord Brabant elkaars ontwikkelingen goed in de gaten. Zo worden ervaringen van 

nieuwe ondernemersalternatieven gedeeld, leren we van elkaars opgehaalde ondernemersvragen 

of brengen we elkaar op ideeën voor lokaal maatwerk.  

De provincie heeft het initiatief genomen om Kernteam te formeren, dat informatie gaat 

verzamelen en delen op zoek gaat naar een provincie brede – systematische monitor waarin tot 

op sectorniveau de positieve en negatieve ontwikkelingen worden bijgehouden. Daarnaast gaat 

het Kernteam ook proberen met elkaar – met alle stakeholders in de provincie – een proactieve en 

moderne crisisbenadering vorm te geven.  

 

Ook heeft de Provincie Noord Brabant heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt om de economische 

gevolgen te verzachten en daarnaast overweegt zij om de komende 4 jaar 16 miljoen te 

investeren in de arbeidsmarkt. Over aanvullende maatregelen blijft zij in overleg met haar 

partners. De Provincie staat open om relevante signalen te blijven meenemen voor haar 

economische impact monitor via corona@brabant.nl.   

 

In Meierijstad zetten we onze gemeentelijke dienstverlening in, organiseren we denkkracht en 

werken we intensief samen met het lokale bedrijfsleven en treffen we maatregelen. Naast de 

gemeentebelastingen, wordt gedacht aan inkoop van producten en diensten, gebruik en huur van 

accommodaties of ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en 

organisaties (voedsel, zorg). 

 

 Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) aanvragen 

Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan een tijdelijke Bbz-regeling voor ondernemers/zzp-ers. 

Zodra de nieuwe regeling bekend is, kan de gemeente de uitvoering van deze regeling verder 

gaan inrichten. ZZP-ers kunnen zich op dit moment al wel melden voor deze regeling. U kunt 

hiervoor terecht op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad/ en hier een aanvraag (SOLO)  

starten. Als er meer duidelijkheid is over de regeling, nemen we dan contact  op om gerichter op 

uw verzoek in te gaan. Hou voor nieuwe informatie over deze extra tijdelijke ondersteuning de 

gemeentelijke website in de gaten. 

 

 Lokale initiatieven verbinden 

In Meierijstad en de omliggende regio ontstaan veel mooie initiatieven. Verschillende 

centrummanagementorganisaties zijn gestart met de campagne ‘Ik koop lokaal, bij een winkelier 

van hier’, die de inwoners oproept om de lokale ondernemers te steunen door juist nu zoveel 



mogelijk lokaal te besteden. De accountmanagers van de gemeente staan in contact met onze 

centrummanagementorganisaties. Onze accountmanagers zijn op de hoogte van initiatieven die in 

Meierijstad spelen en kunnen hierbij adviseren en verbindingen leggen.  

 

 De kracht van samenwerking 

De kracht van ondernemend Meierijstad is samenwerking. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die op dit 

moment minder of geen (flex)personeel nodig hebben, maar er zijn ook bedrijven die door ziekte 

van personeel of anderszins juist behoefte hebben aan extra (flex)personeel. Ook zijn er bedrijven 

die materialen voor de medische hulpverleners doneren. Laten we kijken of we elkaar kunnen 

helpen! Door het invullen van het samenwerkingsformulier willen we Vraag & Aanbod bij elkaar 

brengen. 

 

Samenwerkingsformulier 

Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars materialen, dienstverlening of kennis? We vernemen 

graag uw vraag of aanbod. Vervolgens gaan we vanuit POM, samen met de gemeente en andere 

partijen in ons brede netwerk aan de slag om te kijken of we vraag en aanbod bij elkaar kunnen 

brengen of het antwoord op jouw vraag kunnen geven. Vul daarvoor het formulier in op de pagina 

samenwerkingsformulier. We nemen dan zo spoedig contact met je op. 

Kijk op https://pom.nl/samenwerking/ wat er al door andere mensen ingevuld is. Staat er iets 

tussen waar je mee kunt helpen? Vul dan ook het formulier in. Dan zorgen wij ervoor dat jullie met 

elkaar in contact komen. 

 Coördinatieteam Economisch Impact Coronacrisis in Meierijstad (CEIC)  

De gemeente Meierijstad heeft het Coördinatieteam Economische Impact in Meierijstad (CEIC) 

ingesteld. CEIC gaat effecten na voor ondernemers en werknemers en werkt mogelijkheden uit 

van lokaal maatwerk, zorgt voor juiste informatievoorziening en doorverwijzing, wordt ingezet als 

klankbord, tot mogelijk zelfs initiatiefnemer voor alternatieve samenwerkingen tussen 

ondernemers en organisaties. 

 

Het team bestaat uit Anne-Marie de Gouw (Arbeidsmarkt), Rob Verpoort (Economie), Saskia 

Maltha (Economie), Marc de Bie (Bedrijven) Toon Kerkhof (Toegang) en Piet-Bas Mombers 

((Werkgeversservicepunt) en is bereikbaar via bedrijven@meierijstad.nl.  

 

 Tot slot 

Wij worden als portefeuillehouders dagelijks geïnformeerd door het CEIC. Wij zullen u de 

komende periode regelmatig over ontwikkelingen via onze nieuwsbrief infomeren. 

Wij wensen onze inwoners, organisaties en bedrijven veel sterkte in deze moeilijke tijd en wij 

zullen ons inspannen om daar waar mogelijk de gevolgen te verzachten. 
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