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Geachte ondernemers van de gemeente Sluis,
Sinds enkele weken is het leven in ons land drastisch veranderd door het
coronavirus. Een pandemie die iedereen wereldwijd raakt, en als een
onzichtbare vijand besmettingen en overlijdens tot gevolg heeft. Ook in onze gemeente doen
deze zich helaas voor. Vanzelfsprekend gaat dit ons zeer aan het hart. De maatregelen die nodig
zijn om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, zijn ingrijpend en raken onze
hele samenleving. Ook u als ondernemer wordt daarmee geconfronteerd. Velen van u moeten
tijdelijk sluiten, activiteiten stopzetten of onder strikte randvoorwaarden werken. Dit alles zonder
dat daarbij een eindpunt in zicht is. Dat brengt onzekerheid, zorgen en financiële gevolgen met
zich mee. Wij begrijpen dat dit u hard treft en leven met u mee.
De afgelopen weken hebben we verschillende vragen en suggesties van ondernemers
ontvangen. Daarnaast hebben we op 31 maart 2020 een brief van de gezamenlijke ondernemers
verenigingen ontvangen. Op korte termijn wordt met de briefschrijvers een overleg ingepland.
Aangezien niet alle ondernemers hierin vertegenwoordigd zijn, informeren wij alle ondernemers
in deze brief over de gemeentelijke steunmaatregelen en geven wij u verdere achtergrond
informatie. Daarnaast staat in de bijlage een overzicht met nuttige adressen.
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Hulp voor ondernemers
De bijzondere maatregelen die de overheid heeft getroffen zijn hard nodig. Ook willen wij u als
gemeente, daar waar mogelijk, ondersteunen. Wat hebben wij tot nu toe gedaan:
• We helpen u zo snel mogelijk bij de TOZO-regeling. Het aanvraagformulier kunt u
downloaden via onze website. Inmiddels zijn de eerste ruim 100 aanvragen uitbetaald.
Uitgangspunt vanuit de rijksoverheid is om uitkeringen binnen vier weken te laten
plaatsvinden. Wij handelen complete aanvragen momenteel gemiddeld binnen 2 weken af.
• We passen een coulant invorderingstraject toe voor nota’s vanaf 1 maart 2020. Bij de
financiële administratie kan uitstel van betaling aangevraagd worden tot 1 juli 2020.
• U kunt via www.sabewazeeland.nl uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen.
• De definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 is uitgesteld tot 1 juli 2020.
• Over de precariobelasting voor terrassen en standplaatsen, het innen van marktgelden en
toeristenbelasting 2020 ontvangt u zo snel mogelijk meer informatie.
• Vragen kunt u stellen aan ons ondernemersloket. Zij kunnen u tevens helpen met de
begeleiding naar het juiste loket, via tel. 140117 of ondernemen@gemeentesluis.nl.
• Wekelijks is er op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur een telefonisch spreekuur. U kunt uw
vraag, zorg of signaal via spreekuur@qemeentesluis.nl aanmelden tot maandag 17.00 uur.
Tijdens het spreekuur wordt u door één van de collegeleden gebeld.
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Zeeuwse samenwerking
Op dit moment zitten we in een GRIP-4 situatie. Dit betekent dat het effectgebied van de ramp
de grenzen van de gemeente, de Veiligheidsregio of provincie overschrijdt. In een GRIP-4 situatie
is de voorzitter van de Veiligheidsregio (Burgemeester Jan Lonink) coördinerend bestuurder in
de aanpak van de crisis. We zien hierin dat de krachten gebundeld worden. Zo zijn er drie
Zeeuwse, bestuurlijke taakgroepen: toerisme, ondernemers en sociaal domein. Zij richten zich
op de gevolgen en compensatiemogelijkheden in verschillende sectoren. Over de bevindingen
van deze taakgroepen houden we u verder via onze website en social media op de hoogte.
Recreatieve overnachtingen
Landelijk en op Zeeuws niveau wordt nauwlettend gevolgd of de genomen maatregelen het
gewenste effect hebben. Daarbij staat de volksgezondheid en het borgen van voldoende
zorgcapaciteit voorop. Het gaat dan om het aantal beschikbare bedden en de verdere
doorwerking naar de hele zorgketen waaronder huisartsen, thuiszorg en ambulanceverkeer. In
dit kader heeft de Veiligheidsregio Zeeland het besluit genomen om alle recreatieve
overnachtingen tijdelijk te verbieden. Een maatregel die nodig is om in Zeeland een zo goed
mogelijke zorg te kunnen blijven bieden, maar die daardoor niet minder hard aankomt in een
toeristische gemeente als de gemeente Sluis. Uitgesproken is dat de maatregelen in tact blijven
zo lang als nodig is, maar niet langer dan strikt noodzakelijk.
Alleen samen
We merken dat veel van onze ondernemers, inwoners en bezoekérs achter de getroffen
maatregelen staan. Het geeft een blijk van de enorme betrokkenheid, verbondenheid en gedeelde
verantwoordelijkheid om het coronavirus samen verder in te dammen. En dat is juist wat we in
deze tijd hard nodig hebben. Want alleen samen kunnen we deze situatie het hoofd bieden. We
zien daarnaast ook dat deze situatie nieuwe vormen van saamhorigheid brengt. Ondernemers
die elkaar helpen en creatieve ideeën die ontstaan om samen het hoofd boven water te houden.
Een supermarkt waar andere ondernemers hun producten mogen verkopen, een website waarop
ondernemers hulp kunnen vragen of aanbieden, een ondernemer die andere ondernemers helpt
bij het aanvragen van een overheidsregeling. Dat symboliseert in onze ogen de
ondernemersgeest die u heeft en die het ondernemersklimaat in onze gemeente zo sterk maakt.
Wij hopen van harte dat deze zo snel mogelijk weer mag bloeien. Ondernemer ben je in hart en
nieren, ongeacht de situatie, dat blijkt!
Gezamenlijke inzet
Van ons allemaal wordt de komende tijd inzet gevraagd om de strijd tegen het coronavirus te
winnen. Wij zijn ons ervan bewust dat ondernemerschap de economische ruggengraat is van
onze gemeente. De afgelopen jaren hebben we op het lokale ondernemerschap mogen
rekenen. Wij hopen oprecht dat u als ondernemer de komende tijd, met eventueel de nodige
ondersteuning, het hoofd boven water kunt houden. Voor nu wensen wij u heel veel sterkte,
wijsheid en een goede gezondheid voor u en uw naasten.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
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Bijlage 1 Overzicht nuttige adressen

Hieronder een overzicht van overige nuttige adressen ondernemers:
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Ondernemersloket gemeente Sluis: u kunt uw vragen stellen aan ons ondernemersloket,
bereikbaar via tel. 140117 of ondernemen@qemeentesluis.nl. Indien u dat wenst, kan het
ondernemersloket u helpen met de begeleiding naar het juiste loket.
Website gemeente Sluis: Op www.qemeentesluis.nl (Hulp voor ondernemers) hebben wij
alle relevante informatie en beschikbare maatregelen gebundeld en deze pagina
actualiseren wij voortdurend.
Zeeuws loket: het Zeeuwse loket voor vragen van Zeeuwse ondernemers naar aanleiding
van de coronacrisis: corona@zeeland.nl.
Impuls Zeeland: op de website van Impuls Zeeland staat een overzicht van alle landelijke
en regionale regelingen en informatie voor ondernemers:
https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/ondersteuninq-voor-zeeuwse-bedriven-vanweoecorona.
Dockwize: ondernemers kunnen bij Dockwize terecht voor praktische vragen over het
versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden:
www.ikmoetdiqitaal.nl.
Kamer van Koophandel: het coronaloket van de Kamer van Koophandel:
https://www.kvk.nl/corona/.
Rijksoverheid: vanuit de rijksoverheid is er een pakket aan steunmaatregelen
samengesteld voor getroffen ondernemers. Ondernemers die direct getroffen zijn kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Meer informatie hierover is te vinden op
www.rvo.nl/teqemoetkominqcorona
Tozo: op www.kriiqiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo).
NOW: op www.uwv.nl kunt u de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) aanvragen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met
omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met
een flexibel contract doorbetalen.
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