
Column Henk van Os
Beste ondernemer,

Waarschijnlijk heeft u, net als ik, afgelopen dinsdag de 
persconferentie van onze minister-president gekeken. Na weken 
van dalende besmettingscijfers door de intelligente lockdown, 
hoopte heel Nederland op de versoepeling van de maatregelen. 
Gelukkig kwamen deze.
Horeca-ondernemers staan te springen om op 1 juni vanaf 12.00 
uur gasten te ontvangen. Velen van hen hebben we gesproken om 
naar de mogelijkheden te kijken voor het verantwoord gebruik van het terras. Ook de culturele 
sector kan weer deels van slot. Bioscopen en theaters zijn al volgeboekt voor de komende 
weken heb ik begrepen.
De persconferentie bracht goed nieuws voor veel sectoren en daarmee ook goed nieuws voor 
de toeleveranciers van deze sectoren. Er zijn echter nog steeds sectoren welke nog niet van 
slot gaan. Ridderkerk heeft een groot aantal sportscholen waar het water aan de lippen staat. Ik 
hoop dat zij snel duidelijkheid krijgen vanuit het rijk en dat zij, eventueel met extra 
voorzorgsmaatregelen, weer open mogen.
In mijn vorige column gaf ik het belang van lokaal inkopen al aan. Momenteel werkt de 
gemeente aan een campagne met als thema “Koop Lokaal”. In de volgende nieuwsbrief hoop ik 
u daar meer over te kunnen vertellen. Alleen samen brengen we de economie weer op gang.

Veel gezondheid en succes gewenst.

Lucht voor ondernemers:  geen precario in 
2020
Ridderkerkse ondernemers hoeven dit jaar geen 
precariobelasting te betalen. Dat is de belasting die 
bijvoorbeeld horecaondernemers betalen om een terras 
te mogen inrichten op grond van de gemeente.
Door de coronacrisis zijn veel horecaondernemers zwaar 
getroffen. Hun omzet is gekelderd doordat vanaf 15 
maart de zaak dicht moest en er opeens geen maaltijd of 
drankje meer werd verkocht. Vanaf 1 juni mogen de 

terrassen weer open en zijn tot dertig personen welkom in de restaurants. Dat alles onder strikte 
voorwaarden, zoals de anderhalve meter afstand.
“Die versoepeling van de maatregelen is heel belangrijk, maar het maakt de geleden schade 
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niet goed'', zegt wethouder economie Henk van Os. “Daarom hebben we als college besloten 
om de precariobelasting dit jaar niet te innen. Zo willen we een steentje bijdragen aan het op de 
been houden van onze bedrijven.'' Eerder besloot het college ook om bedrijven uitstel van het 
betalen van gemeentelijke belastingen te geven.

Aanslag gemeentelijke belastingen
Voor veel ondernemers betekenen de corona-
maatregelen ‘zwaar weer’. De gemeente Ridderkerk 
heeft daar nadrukkelijk oog voor. Daarom heeft het 
college van burgemeester en wethouders besloten 
aan ondernemers uitstel van betaling tot 31 
augustus 2020 te verlenen voor de onlangs 
opgelegde aanslag voor de gemeentebelastingen. 
De betalingstermijn van deze aanslag was gesteld 
op 31 maart 2020. Ondernemers krijgen nu dus tot 31 augustus 2020 de tijd om de aanslag te 
voldoen. Bedrijven kunnen de betalingen daarmee naar eigen inzicht spreiden. Voor bedrijven 
die de gemeente hebben gemachtigd voor automatische incasso is de 1e termijn afgeschreven 
op 31 maart 2020. De incasso is steeds de laatste dag van de maand en loopt door tot 31 
december 2020.
Wanneer bedrijven of zelfstandige ondernemers in de problemen komen kan contact worden 
opgenomen met de gemeente om andere afspraken te maken. Ondernemers kunnen dat 
aangeven via belastingen@ridderkerk.nl.
De aanslagen voor de BIZ-gebieden zullen medio juli worden verstuurd. De betalingstermijnen 
vallen vervolgens in september, oktober en november. De verschillende BIZ-stichtingen hebben 
ter overbrugging en vooruitlopend op de bijdragen een voorschot ontvangen van de gemeente.

Tijdelijke uitbreiding van of nieuwe 
terrassen mogelijk
Vanaf 1 juni mogen restaurants en cafés open voor 
maximaal 30 gasten (exclusief personeel). Ook de 
terrassen mogen dan weer open onder de voorwaarde 
dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
Deze versoepelingen zijn alleen mogelijk als het virus 
onder controle blijft. De gemeente staat positief 
tegenover initiatieven en creatieve ideeën vanuit de 

horeca om binnen de wettelijke kaders die er zijn mee te denken over mogelijkheden. Eén van 
de mogelijkheden is het tijdelijk uitbreiden of toevoegen van terrassen.
Als uitbreiding of toevoeging van uw terras binnen de wettelijke grenzen van de 
noodverordening en de APV mogelijk is én dit op een veilige en verantwoorde manier kan, dan 
kunt u een verzoek indienen voor  tijdelijke uitbreiding. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een buitentap. De uitbreiding van terrassen is toegestaan zolang de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond regels stelt voor terrassen. 
De gemeente brengt voor het tijdelijk gebruik maken van gemeentegrond geen kosten in 
rekening. Wilt u een tijdelijke uitbreiding van uw terras? Vul dan het formulier in.

Valse e-mails belastingen in omloop
Let op! Er zijn valse e-mails in omloop waarin een 
deurwaarder namens Team Belastingen van gemeente 
Ridderkerk een aanmaning stuurt in verband met 
betalingsachterstand. De gemeente stuurt brieven, nooit 
mails over belastingzaken. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Team Belastingen van de gemeente via 
telefoonnummer 0180-451234.
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Business Innovation Program AGF
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder Greenport-
partner InnovationQuarter, starten een programma voor nieuwe 
businesscases in de food: het Business Innovation Program. 
Deelname staat open voor zowel bedrijven in de land- en tuinbouw 
en voedselverwerkende industrie als technologische bedrijven en 
logistieke dienstverleners.
Is uw bedrijf actief in de agrofoodsector en ziet u kansen om meer 
waarde te halen uit grondstoffen door nieuwe toepassingen of door efficiëntere inzet? Met het 
Business Innovation Program krijgt u scherp welke ideeën kansrijk zijn en hoe u deze vertaalt 
tot concrete nieuwe verdienmodellen voor uw bedrijf. Na afronding van het programma bent u 
klaar voor een pilot of het in de markt zetten van uw nieuwe businesscase.
- lees verder -

Ondernemersvragen over de Coronacrisis
Ondernemers met vragen over de verschillende financiële 
maatregelen kunnen naar de officiele website van de 
rijksoverheid.
Meer vragen? Neem dan contact op met het KVK coronaloket.
Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij 
de Belastingdienst Zakelijk. 

Facebook Twitter Website

Lokaal inkopen
Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. We 
proberen zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend 
aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hierbij te 
helpen publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender. Die 
kalender vindt u op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid klik dan 
hier.  

Aan-/afmelden nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten door af te melden via de 
link onderaan de nieuwsbrief. Het kan ook zo zijn dat u de nieuwsbrief via social media of 
andere wegen onder ogen hebt gekregen en hem graag in het vervolg wil ontvangen. Dat kan! 
Aanmelden kan via ondernemen@ridderkerk.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Voor een goede ontvangst voegt u ondernemen@ridderkerk.nl toe aan uw adresboek.
Onze privacy verklaring vindt u op onze website
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