
bijzonder uitstel van betaling

leges evenementen

Ondersteuning aan 
inwoners en  ondernemers

Het zijn onzekere tijden en het coronavirus heeft mogelijk vergaande gevolgen voor uw werk of uw onderneming. De gemeente wil u helpen 
waar dat mogelijk is. Deze flyer geeft een beknopt overzicht van de gemeentelijke ondersteuning. Daarnaast vindt u hier linkjes naar de lande-
lijke 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!

College van B en W, Gemeente Noardeast-Fryslân

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 31 december 
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 activiteit of evenement gean-
nuleerd vanwege het coronavirus? En 
heeft u al leges 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

• Tozo-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 tot 1 juli 2021 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 u 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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Heroriëntatie ondernemerschap

Het coronavirus en de lockdown zorgen voor een andere situatie voor 
ondernemers. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) kan op meerdere vlakken 
ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als:
• u graag verder wilt met uw bedrijf en u zich afvraagt hoe u dat het 

beste kunt doen; 
• u een gesprek wilt met specialisten van Bureau Zelfstandigen Fryslân 

over uw financiële positie;
• u een gesprek wilt met het Leerwerkloket Fryslân over de mogelijkhe-

den voor u op de arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld als u nadenkt over een 
baan in loondienst of als u wilt onderzoeken welke mogelijkheden u 
hebt als ondernemer in een andere bedrijfstak.

Kijk op de website BZF.nu voor de mogelijkheden.

gebiedsteams

De meeste mensen redden zich prima zelf. 
Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak in de 
eigen omgeving. Maar voor sommige mensen 
is dat moeilijk. Zij kunnen bij het gebieds-
team van de gemeente terecht. Voor vragen 
of zorgen over bijvoorbeeld werk, inkomen, 
wonen, onderwijs, dagbesteding, vrijwilligers 
of het gezin.

De gebiedsteams bestaan uit deskundige 
medewerkers. Zij werken nauw samen met 
andere deskundigen zoals jongerenwerkers, 
leerkrachten en consulenten werk en 
inkomen. 

Ook is er contact met verenigingen, kerken 
en andere maatschappelijke instellingen. 
Daardoor kunnen de gebiedsteams helpen om 
een juiste oplossing te vinden, dichtbij huis. 

De gebiedsteams zijn te bereiken via 
(0519) 29 88 88

schulddienstverlening

Geldzorgen?
Dat levert vast veel stress en gepieker op. Heel vervelend! Maar u staat er 
niet alleen voor. Wij kunnen u helpen. Ook als er omstandigheden zijn waar-
door u mogelijk in de toekomst financiële zorgen krijgt. Bijvoorbeeld bij een 
scheiding, overlijden van uw partner of een ontslag. Ook als (ex)ondernemer 
met financiële problemen kunt u bij ons terecht.

Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter. Onze consulenten zijn 
er voor u, kijken met u mee en geven advies. Of het nu gaat om schulden of 
hulp bij uw administratie. 

Contact
U kunt contact opnemen met team Schulddienstverlening via (0519) 29 88 
88 (keuze 1) of via infosdv@noardeast-fryslan.nl.

noordoosthelpt.nl

Op de website noordoosthelpt.nl vindt u alles over wonen, zorg, welzijn, werk 
en geldzaken in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De site wijst 
u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. 

U vindt hier bijvoorbeeld informatie over:
• Gemeentelijke en landelijke regelingen voor inwoners met een  

kleine beurs
• Welke ondersteuning de gemeente kan bieden
• Welke organisaties er zijn die u kunnen helpen bij uw hulpvraag

geldplannen nibud

U kunt gebruikmaken van online geldplannen. 
Met deze geldplannen krijgt en houdt u uw 
geldzaken op orde. 

U vult uw plan (anoniem) in, en u heeft na 
het invullen een actieplan in handen. U weet 
precies wat u kunt doen om uw financiële 
situatie te verbeteren. De geldplannen zijn 
geschikt voor alle inkomens: een goed plan 
voor iedereen. Kijk hiervoor op de website: 

www.startpuntgeldzaken.nl/noordoostfriesland 
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tonk regeling

Ondernemers die als gevolg van de corona-
maatregelen moeite hebben met de betaling 
van hun hypotheek of huur kunnen in aanmer-
king komen voor de TONK-regeling: Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Wie in 
aanmerking komt voor de TONK-regeling, kan 
bovendien rekenen op kwijtschelding van de 
OZB-aanslag voor een bedrijfspand. Kijk voor 
meer informatie op:  
www.noardeast-fryslan.nl/tijdelijke-onder-
steuning-noodzakelijke-kosten-tonk
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