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Kenmerk

Geachte leden,
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
raken de Noord-Hollandse samenleving diep. Voor veel mensen breekt
een onzekere tijd aan. juist nu moeten zij kunnen terugvallen en
bouwen op de provincie. Wij nemen die verantwoordelijkheid. Waar
mogelijk gaan we de getroffenen helpen en perspectief bieden. Dit
doen we met een pakket van 7 direct uitvoerbare maatregelen en 5 die
we nader onderzoeken. We zetten onze mogelijkheden in om het leed
en de impact van deze crisis te verminderen. Dit doen we altijd met
onze partners, omdat de oplossingen de kracht van één organisatie te
boven gaan.
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Uw kenmerk

In deze brief gaan we dieper in op de mogelijke economische
maatregelen.
Economische maatregelen
Veel ondernemers worden hard getroffen door het acuut wegvallen van
omzet. Om die getroffen ondernemers op korte termijn te helpen heeft
het Rijk een aantal ondersteuningsmaatregelen aangekondigd (zie
bijlage). De afgelopen dagen hebben wij geïnventariseerd welke
maatregelen het Rijk en andere partners nemen en welke aanvullende
maatregelen wij als provincie kunnen nemen om Noord-Hollandse
ondernemers en organisaties te ondersteunen en ervoor te zorgen dat
de schadelijke effecten van de COVID-1 9 crisis zoveel mogelijk beperkt
worden.
Het gaat hierbij niet alleen om hulp op de korte termijn. De gevolgen
van deze crisis zullen ook op de lange termijn voelbaar zijn voor Noord
Holland. Onze ondersteuning is nodig om de schade te helpen
herstellen na deze crisis.
Ons uitgangspunt daarbij is dat we doen wat moet en wat kan binnen
onze mogelijkheden. Daarbij werken we in aanvulling op en in lijn met
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het Rijk, en werken we waar het kan en moet nauw samen met andere
provincies en de Noord-Hollandse gemeenten.
Signalen uit het veld
We staan in nauw contact met brancheorganisaties van getroffen
sectoren, individuele ondernemers, organisatoren van evenementen en
vele anderen die getroffen worden door de COVID-1 9 crisis. Uit deze
signalen blijkt dat het allerbelangrijkste is om de continuïteit van
bedrijven en organisaties zoveel mogelijk te waarborgen. Het grootste
probleem is het wegvallen van de omzet en daarmee de (acute)
behoefte aan liquiditeit. Onze inventarisatie wijst uit dat ondernemers
nu vooral behoefte hebben aan:
• Kapitaal: een mogelijkheid om snel over liquiditeit/werkkapitaal te
beschikken (in de vorm van overbruggingskrediet en rekening
courant-krediet);
• Transparantie: inzicht in de mogelijkheden die worden geboden om
in liquiditeit en ondersteuningsmogelijkheden te voorzien;
• Begeleiding: hulp en ondersteuning bij het aanspreken van die
mogelijkheden.
Op basis van deze signalen hebben wij besloten om een pakket aan
maatregelen te treffen.
Een aantal maatregelen voeren we direct uit, omdat we daarvoor
bestaande instrumenten en processen kunnen benutten. Voor andere
maatregelen is nader onderzoek en afstemming met onze partners
nodig. Daarmee gaan we voortvarend aan de slag.
Maatregelen voor ondernemers en andere getroffen organisaties
direct uitvoerbaar
1) Onze afspraken met leveranciers gaan door, ongeacht de
veranderde omstandigheden, en we betalen zoals gebruikelijk
onze facturen zo snel mogelijk;
2) We organiseren een online spreekuur voor de ondernemers uit
het netwerk van onze MKB-instrumenten (Programma
Investeringsgereed MKB, GO!-NH, Innovatiefonds NH, PDENH)
om vragen over ondersteuningsmaatregelen te beantwoorden
en om te inventariseren waar welke problemen spelen. Dit
spreekuur is bedoeld om via onze bestaande netwerken
informatie op te halen over de actuele problemen en behoeften
van het Noord-Hollands MKB;
3) We gaan de financieringstafel Noord-Holland Noord tijdelijk
gebruiken als crisistafel’, om met financiers en andere
netwerkpartners snel zicht te krijgen op ondernemers in
problemen, en die gericht hulp te kunnen bieden (met
financiering, advies en/of begeleiding). ‘Crisis-casussen’ worden
gedeeld en met elkaar besproken welke partner (bank, PIM,
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Ontwikkelingsbedrijf NHN, fondsen, provincie, alternatieve
financier) de betreffende ondernemer het beste snel kan helpen;
We vragen de fondsen PDENH en INH om soepel om te gaan met
voorwaarden van bestaande financieringen (zoals
betalingstermijnen voor rente en aflossing);
We gebruiken de capaciteit van PIM om getroffen ondernemers
te bereiken, te adviseren en te begeleiden bij het vinden van de
juiste ondersteuningsmaatregelen en werkkapitaal. Daarbij
verbreden we de focus van PIM (nu uitsluitend gericht op
innovatieve, hoogwaardige bedrijven) en we schrappen de
verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject gedurende
twee maanden (nu 500 euro per dag; 250 euro per dag voor
duurzame ondernemingen);
We gaan coulant om met door ons gesponsorde of
gesubsidieerde evenementen, waar al (voorbereidings)kosten
voor gemaakt zijn, bijvoorbeeld evenementen in het kader van
75-jaar bevrijding. Voor uitgestelde provinciale bijeenkomsten,
zoals het Innovatiefestival, bekijken we of er toch een beperkte
voorschotbetaling mogelijk is ervan uitgaande dat deze
bijeenkomsten op een later moment alsnog gehouden worden.
Voor onze eigen opdrachten en projecten voor infrastructuur
staat voorop dat, zolang dit binnen het pakket aan landelijke
maatregelen mogelijk is, we alle bouwwerkzaamheden en
aanbestedingen doorgang laten vinden. Daarbij zoeken we in
gesprek met onze samenwerkingspartners naar oplossingen
voor eventuele problemen die zich aandienen. Het samen
zoeken van passende oplossingen geven we daarbij voorrang
boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

Maatregelen op korte termijn te onderzoeken
8) We verkennen de mogelijkheden om samen op te trekken met
andere partners, zoals gemeenten, onder meer in MRA-verband;
9) We verkennen de mogelijkheden om gebruik te maken van de
kennis en ervaring van de Stichting ‘MKB Doorgaan’ voor hulp
aan ondernemers in problemen. Dit kan mogelijk door subsidie
te verstrekken voor specifieke hulp aan Noord-Hollandse
ondernemers met problemen;
1 0) We onderzoeken of de beoordelingstermijn voor de MIT
subsidie verkort kan worden en of een ruimhartige beoordeling
van aanvragen mogelijk is. Hierover zullen wij nader afstemmen
met het Ministerie van EZK als cofinancier van de MIT-regeling;
11) We onderzoeken of PDENH en Innovatiefonds NH meer ruimte
kunnen krijgen om werkkapitaal-financiering te verstrekken aan
hun (bestaande) doelondernemingen. De fondsen voorzien daar
vooralsnog niet in.
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1 2) We verkennen welke rol we kunnen vervullen, in aanvulling op
Rijk en gemeenten, voor de onderdelen van de cultuursector
(o.a. bibliotheken) die getroffen worden door de crisis.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

1 bijlage(n)
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Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming
loonkosten (ministerie van SZW)

Maatregel kabinetsbrief 17/03/2020

1.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
(ministerie van SZW en gemeenten)

Inhoud

Een ondernemer die omzetverlies verwacht
(minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode
van drie maanden een tegemoetkoming in de
loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de
loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV
zal een voorschot verstrekken van 8o% van de
gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen
bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen
mag worden om bedrijfseconomische redenen in
de subsidieperiode.

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde
regeling in om zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun
bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt
uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen
voor een periode van drie maanden, via een
versnelde procedure, aanvullende
inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot
het sociaal minimum en hoeft niet worden
terugbetaald. Er is in deze tijdelijke
bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers
geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting
en verlaging boetes (Belastingdienst)

ook mogelijk in de vorm van een lening voor
bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd
rentepercentage. Het is een open einde regeling
waarbij eur 2 miljard vrij is gemaakt voor de
inkomens ondersteunende maatregel en eenzelfde
bedrag voor de kredieten.
Daarnaast komt er een noodioket voor de
tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de
eerste nood bij ondernemers die direct zijn
getroffen. Dit is een directe maatregel. Het gaat
hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden
en andere etablissementen die het grootste deel
van hun activiteiten noodgedwongen moeten
staken zoals schoonheidssalons en anderen die
mogelijk in de problemen komen vanwege de i,
meter afstandseis.
Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €
4000 voor de periode van drie maanden. De
voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger
uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst
stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de
inkomsten-, vennootschaps-, loon- en
omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes
voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden
betaald. Het is bovendien niet nodig meteen
bewijsmateriaal mee te sturen, Daar krijgt de
ondernemer langer de tijd voor. De
invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na
het verstrijken van de betalingstermijn wordt
tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt
voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de
belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.
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Verruiming regeling Garantie
Ondernemersfinanciering (ministerie van
EZK)

Rentekorting kleine ondernemers op
microkredieten Oredits (ministerie van
EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en
tuinbouwbedrjven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting
(Rijklgemeenten) en cultuursector

Ondernemingen die problemen ondervinden bij
het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties
kunnen gebruik maken van de Garantie

—

Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het
kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO
te verhogen van oo miljoen naar 1,5 miljard euro.
Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote
ondernemingen door middel van een 50% garantie
op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5
miljoen maximaal o miljoen euro per
onderneming).

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en

coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan
financiering komen. Te denken valt aan
ondernemers in de horeca, detailhandel,
persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke
crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die
geraakt worden door de coronaproblematiek
wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de
duur van zes maanden en de rente gedurende deze
periode automatisch verlaagd naar 2%. Het
kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel
met maximaal 6 miljoen euro.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een

tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de
regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
(BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de

kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet
streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de

BL spoedig open te kunnen stellen.
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) over de
mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan
ondernemers stop te zetten en al opgelegde
aanslagen aan bedrijven inte trekken. Het gaat
hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om
te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en
eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Waar kunnen ondernemers terecht?

8. Compensatieregeling getroffen sectoren
(ministerie van EZK)

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde
kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland doen, de
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers
melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
Voor de belastingmaatregelen kunnen
ondernemers terecht bij de Belastingdienst
Zakelijk via Belastingdienst.nllcoronavirus. De
regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk
openqesteld.

De gezond heidsmaatregelen van het kabinet
hebben enorme consequenties voor de inkomsten
in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals
bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en
drinkgelegenheden en annuleringen in de
reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien
moeilijk worden ingehaald wanneer het
coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt
daarom met een compensatieregeling met
passende maatregelen voor bedrijven in de
genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en
met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie
voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

