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Uw vragen over extra 
ondersteuning van ondernemers 
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Geachte heer Fichter, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U hebt op 15 maart jl. schriftelijke vragen gesteld over hulp aan ondernemers, die economische 
gevolgen ondervinden van de maatregelen die we moeten nemen ter bestrijding van het 

Coronavirus. Wij beantwoorden deze vragen. 
 

Vraag 1: is het college bereid om ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor lokale lasten? 
 

Antwoord 
Ja, het college is bereid om ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor lokale heffingen. 

Uw vraag leefde ook bij andere gemeenten, waarmee wij samenwerken in het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente. Wij hebben GBTwente gevraagd om met een voorstel te komen om 

uitstel mogelijk te maken. GBTwente heeft een uniform voorstel voor alle gemeenten 
geformuleerd. Over dit voorstel is snel geschakeld binnen het dagelijks bestuur van GBTwente en 

de gemeenten, waardoor we de maatregelen al op 25-03-2020 konden publiceren. 
  

Het voorstel houdt in, dat ondernemers op verzoek uitstel krijgen van betaling van gemeentelijke 
belasting tot 1 oktober 2020. Via www.gbtwente.nl kunnen zij het uitstel aanvragen. Uitstel van 

betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor 
alle organisaties die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, 

eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen die staan ingeschreven kunnen uitstel 
aanvragen.  

 
Vraag 2: welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers te helpen om deze tijd 

goed door te komen? 
 

Antwoord 
De volgende maatregelen zijn in overweging, voorbereiding of al in uitvoering. 

 
Uitstel aanslagen lokale heffingen? 

GBTwente bereidt een voorstel voor waarin verder gekeken wordt dan innen van vorderingen. Het 
gaat dan ook om het uitstellen van aanslagen, achterwege laten van aanslagen of aanpassen van 

tarieven. Nu al is besloten om tot 15 april 2020 geen aanslagen te versturen, tenzij het gaat om 
vermindering of kwijtschelding in het voordeel van de belastingplichtige. Verdere besluiten zijn 

hierin nog niet genomen. 
 

Informeren 
We houden nauw contact met ondernemers om hen te informeren over diverse regelingen en hen 

vervolgens naar de juiste instanties door te verwijzen. We zetten in op actuele voorlichting, het 
stroomlijnen van informatie en doorverwijzing naar verschillende loketten voor burgers en 

http://www.gbtwente.nl/
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ondernemers via www.hengelo.nl/corona. Deze website houden we permanent up-to-date Vanaf 
deze site worden ondernemers o.a. doorverwezen naar diverse loketten voor specifieke 

maatregelen. Denk aan het ROZ voor (tijdelijke) inkomensondersteuning, het Werkplein voor 
arbeidsduurverkorting of de KvK met een specifiek Coronaloket/ Ondernemersplein bijvoorbeeld 

over de compensatieregeling van € 4.000 onder andere voor de horecabranche. 
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
Wij werken mee aan de maatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt om ondernemers te 

ondersteunen. Eén van die maatregelen is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers. Deze tijdelijke regeling is geënt op het Besluit Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

(Bbz). Bij terugval in inkomen wordt het inkomen aangevuld tot aan het sociaal mimimum. Het 
Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) voert deze regeling uit voor de gemeente Hengelo en 16 

andere gemeenten binnen Twente en de Achterhoek. Het ROZ is al voortvarand van start gegaan 
met het beoordelen van de aanvragen en het verstrekken van voorschotten als de situatie hierom 

vroeg. Het betreft een nieuwe regeling en er zijn al veel aanvragen binnengekomen. Om die reden 
zijn er extra medewerkers uit de gemeentelijke organisatie vrijgemaakt om het ROZ te 

ondersteunen bij de afhandeling.  
 

Overige maatregelen 
- Daar mogelijk proberen we facturen aan leveranciers nog sneller dan voorheen te betalen.  

- De warenmarkt laten we doorgaan met inachtneming van de afstandsregels. 
- In het kader van deze crisis is een werkgroep voor de binnenstad opgericht waarin KHN, 

SCH en gemeente frequent overleg hebben. Hier wordt informatie uitgewisseld, komen 
signalen binnen en worden zaken opgeschaald naar instanties afhankelijk van het 

onderwerp.  
 

Met de veiligheidsregio wordt besproken op welke wijze de veiligheid en het toezicht in de 
openbare ruimte, nu veel horeca en winkels gesloten zijn, kan worden gewaarborgd. Politie en de 

toezichthouders van de gemeente zijn op straat om te zien in hoeverre de maatregelen die het 
kabinet heeft afgekondigd worden nageleefd en te handhaven waar nodig. Hiervoor heeft de 

gemeente een noodverordening vastgesteld. Als blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan 
kan eventueel extra cameratoezicht of extra toezicht worden georganiseerd.  

 
Als college blijven we samen met onze partners in Twente de komende periode de vinger aan de 

pols houden en zullen we waar mogelijk kansen benutten om de nadelige gevolgen van deze crisis 
te beperken. 

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

http://www.hengelo.nl/corona

