Corona ondersteuningsmaatregelen
Lokale maatregelen
Uitstel van overdracht voor kavelkopers

Cultuursubsidies doorbetaald

Actuele stand per 8 april 2020

Bevoorrading winkels en Voorwaarden
bezorging

Kopers die een optie op een bouwkavel van

Subsidies aan culturele instellingen worden

Voor de winkelbevoorrading worden de

de gemeente hebben, kunnen uitstel van de

voortgezet zonder tegenprestatie, en voor

venstertijden verruimd.

overdracht krijgen wanneer zij door de crisis

gesubsidieerde evenementen vergoedt de

Horecabedrijven hebben de mogelijkheid om

in financiële problemen zijn gekomen. De

gemeente de te verantwoorden

over te gaan tot afhalen en bezorging van

gemeente verlengt dan de reserverings-

voorbereidingskosten die tot nu toe zijn

maaltijden.

termijnen kosteloos met 3 maanden.

gemaakt.

Uitstel van betaling van rente en
aflossing aan sportverenigingen

Uitstel betaling lokale belastingen en
heffingen

Facturen (nog) sneller betalen.

Ondernemers krijgen van de gemeente

Sportverenigingen die een lening bij de

Facturen vanuit de gemeente worden zo snel

uitstel voor het betalen van gemeentelijke

gemeente hebben, hoeven maximaal 6

mogelijk betaald.

belastingen en rioolheffing.

maanden geen rente en aflossing te betalen.

Naar voren halen werkzaamheden door
Hoe
gaan we verder?
leveranciers

Koop in Enschede

Doorbetalen zorginstellingen

De gemeente faciliteert het online platform

Werkzaamheden die de gemeente al gepland

De zorg die momenteel niet plaats kan

om het kopen bij lokale ondernemers te

heeft voor later dit jaar, of voor volgend

vinden, zal op een later tijdstip alsnog

stimuleren: www.koopinenschede.nl

jaar, worden waar mogelijk eerder uitgevoerd.

geleverd worden. Alle zorginstellingen
worden gewoon doorbetaald.

Uitstel van betaling marktgelden door
Hoe
gaan
we
verder?
marktondernemers.

Uitstel huur gemeentelijke vastgoed

Uitstel jaarlijkse erfpachtcanon
bedrijvenkavels.

De gemeente verleent op verzoek uitstel van

Marktondernemers krijgen uitstel van

Ondernemers die een kavel van de gemeente

betaling aan huurders van gemeentelijke

betaling zolang zij geen plaats op de markt

in erfpacht hebben, kunnen een verzoek

panden als zij door de coronacrisis in

kunnen innemen.

indienen voor uitstel van betaling van de
canon.

financiële problemen zijn gekomen.

Coulance subsidies sociaal domein
Als subsidieontvangers door de crisis niet
kunnen voldoen aan de verplichtingen die
horen bij de subsidie, dan wordt hier coulant
mee omgegaan.

Landelijke economische maatregelen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling belasting

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging
Werkgelegenheid

Met deze regeling kunnen zelfstandig

U kunt uitstel van betaling

Werkgevers met omzetverlies door de

ondernemers maximaal 1.500 euro netto per

inkomstenbelasting,

coronacrisis krijgen een substantiële

maand ontvangen. Via de regeling kunnen

vennootschapsbelasting-, omzet-, en

tegemoetkoming waarmee werknemers met

ondernemers leningen voor bedrijfskapitaal

loonbelasting aanvragen via de

een vast en met een flexibel contract kunnen

krijgen.

Belastingdienst.

worden doorbetaald. (Aanvragen bij UWV)

Tegemoetkoming ondernemers getroffen
sectoren COVID-19

Borgstelling MKB kredieten

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Sectoren die het meest zijn geraakt door de

Door de Borgstelling mkb-kredieten te

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en

kabinetsmaatregelen rond het coronavirus

verruimen staat de overheid voor een deel

heeft u krediet nodig? In verband met de

kunnen een eenmalige tegemoetkoming ad.

borg voor bedrijven die een lening willen

coronamaatregelen biedt de verruimde

€ 4000,- aanvragen via de Rijkdienst voor

afsluiten, maar aan de betrokken financier

regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Ondernemend Nederland.

(met name banken) niet genoeg zekerheden

extra mogelijkheden.

kunnen bieden.

Overige maatregelen
Uitstel betaling waterschap vechtstromen
Het is nu mogelijk om uitstel van betaling
aan te vragen, als u liquiditeitsproblemen
voorziet door de Coronacrisis. (Aanvragen bij
GBLT)

enschedesamensterk.nl

Qredits

Q

Rentekorting kleine ondernemers op

Enschede zou Enschede niet zijn zonder haar

microkredieten, en uitstel van aflossing voor

noaberschap. Er worden heel veel mooie

de duur van zes maanden via Qredits.

initiatieven gestart om elkaar te helpen.

