
bijzonder uitstel van betaling

leges evenementen

Ondersteuningspakket 
ondernemers
Het zijn onzekere tijden en het coronavirus heeft mogelijk vergaande gevolgen voor uw werk. De gemeente wil u helpen waar dat mogelijk is. 
We hebben daarom een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Hoewel de zorgen groot kunnen zijn, hopen we dat we hiermee 
enige verlichting kunnen bieden. Deze flyer geeft een beknopt overzicht van de gemeentelijke ondersteuning. Daarnaast vindt u hier linkjes 
naar de landelijke en provinciale hulpmaatregelen. We proberen in deze lastige tijd zo goed mogelijk voor u klaar te staan. Heeft u vragen? Stel 
deze dan via info@noardeast-fryslan.nl. We helpen u graag verder. Kijk ook op www.noardeast-fryslan.nl/ondernemers-coronavirus voor meer 
informatie. Sterkte voor iedereen die het moeilijk heeft! 
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Leidt u als ondernemer aantoonbaar schade door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor niet tijdig 
de aanslag gemeentelijke belastingen over het jaar 2020 betalen? U kunt dan uitstel van betaling aan-
vragen.

• Wij kijken en denken graag met u mee voor een oplossing op maat.  
• Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente, via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Uitbreiding terrassen
Door de coronamaatregel van 1,5 meter kunnen 
bestaande terrassen niet volledig worden ge-
bruikt. De gemeente heeft daarom besloten dat 
de terrassen tijdelijk ruimer opgesteld mogen 
worden. Deze verlenging geldt tot 28 maart 
2021. Eerder verleende toestemming verlengen 
we automatisch.

Facturen

Worden uitbetaald 
binnen 30 dagen 
en zoveel eerder als 
mogelijk.

vergunningsaanvragen

We spannen ons maximaal in om de dienst-
verlening op het huidige niveau te houden. 
Vergunningen verlenen we binnen wettelijke 
termijnen.

Is uw activiteiten en/of evenementen 
geannuleerd vanwege het coronavirus? 
En heeft u al leges zijn betaald? 

• De leges worden terugbetaald. 
•   De gemeente neemt contact op met 

aanvragers van deze verleende of 
ingediende vergunningen.

verleende subsidies
Activiteiten en evenementen die niet doorgaan vanwege coronavirus? 
• Uitstel mogelijk tot 1 juli 2021 zonder consequenties voor subsidie. 
• Verleende subsidies moeten worden terugbetaald. 
•  Zijn er al kosten gemaakt en/of zijn aangegane verplichtingen niet kosteloos te annu-

leren? Deze kosten worden in mindering gebracht op de terugbetaling.  
Initiatiefnemers worden door de gemeente benaderd. 

Jaarlijkse subsidies: Ontvangt u als vereniging of organisatie van ons jaarlijks 
subsidie? We bekijken per organisatie hoe we kunnen helpen. Betrokken organisaties 
worden door de gemeente benaderd.

landelijke & provinciale 
maatregelen

• ZZP-regeling: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.
• Coronaloket KvK: www.kvk.nl/corona.
•  Gratis telefoonnummer KvK: 0800-2117  

(op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).
•  Provinciale steunmaatregelingen en advies:  

www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus.

levensmiddelen
branche

Verruiming openingstijden zondagen van 
8.00-20.00 uur t/m 31 dec. 2020 moge-
lijk. Doe daarvoor een gratis melding via 
info@noardeast-fryslan.nl. 

Let op: vermeld bedrijfsnaam, adres en 
woonplaats + KvK-nummer.

MAATWERK

Specifieke maatregelen 
vragen soms om maat-
werk. 

Heeft u zo’n verzoek?  
Mail dan naar: 
info@noardeast-fryslan.nl 

Go-loket

Zijn dit voor jouw als ondernemer ook onzekere tijden door Corona?
Via het GO-loket worden ondernemers met elkaar in contact gebracht. Je kan 
dan samen sparren over bijvoorbeeld een nieuw idee. Of overleggen over een 
lastige vraag.

Ondernemers die zich aanmelden krijgen hulp 
Deze hulp komt van de gemeente, van een bank of accountant of van een ande-
re ondernemer uit de gemeente met specialistische kennis over de vraag.

Alle deelnemers aan het GO-loket doen dit belangeloos 
Met de juiste adviezen, krijg je als ondernemer meer grip op de zaak, krijg je 
andere inzichten en kijk je verder dan de waan van de dag.

Het GO-loket is bereikbaar via het klantcontactcenter van de gemeente 
en de bedrijvencontactfunctionarissen. De bedrijvencontactfunctionarissen zijn 
bereikbaar via telefoonnummer (0519) 29 88 88 (optie 3).
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