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Ondernemersloket Coronavirus

korte updates

•  Verlenging coronamaatregelen evenementen 
Het college van B&W heeft besloten om de coronamaatregelen voor 
evenementen te verlengen tot het eind van dit jaar. Evenementen die 
vanuit de gemeente een evenementensubsidie hebben ontvangen 
en kosten hebben gemaakt voor hun evenement, hoeven deze niet 
terug te betalen. Het restant van de verleende subsidie vordert de 
gemeente wel terug. Daarnaast hoeven organisatoren geen leges 
te betalen voor de aanvraag van hun vergunning, als het evenement 
vanwege de noodmaatregelen niet door mag gaan. Reeds betaalde 
leges worden teruggestort. Als organisatoren een digitaal evenement 
willen organiseren dat in plaats komt van het fysieke evenement,  
is het mogelijk subsidiegeld hiervoor te gebruiken.

•  Meldingsformulier tijdelijke uitbreiding terrassen 
Horecaondernemers in Eindhoven mogen het terras tijdelijk 
uitbreiden, zodat zij dichter in de buurt komen van hun 
oorspronkelijke terrascapaciteit. Ook mogen zij kuchschermen 
plaatsen. De tijdelijke uitbreiding geldt voor de periode tot 31 oktober 
2020. Bekijk hier of je voldoet aan noodverordening vanuit de 
Veiligheidsregio en de gestelde voorwaarden vanuit de gemeente 
Eindhoven. Vul vervolgens het meldingsformulier in. 

•  Nieuwe noodverordening
Sinds 1 juli 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht.

•  Aanvragen verlenging Tozo-regeling (Tozo 2)
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) 
is verlengd met 4 maanden tot 1 oktober 2020. Je kunt een aanvraag 
indienden voor Tozo 2 met het formulier Aanvragen Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

•  Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
De gemeente Eindhoven heeft de periode waarvoor je uitstel van 
betaling kunt aanvragen voor de gemeentelijke belastingen verlengd 
tot 1 oktober 2020. Een aanvraag dien je in via de website van het 
ondernemersloket. 

•  Tweede aanvraagperiode NOW-regeling
De tweede aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is op 6 juli 2020 ingegaan. 
Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus opnieuw deze regeling 
aanvragen bij het UWV.

•  Posters voor horeca/winkels/instellingen 
Jouw klanten informeren over de  voorzorgsmaatregelen in jouw 
winkel, horecazaak, gebouw of op jouw terras? Maak gebruik van 
onze posters.

•  Handige link
Je vindt alle Corona protocollen op één website: https://www.
mijncoronaprotocol.nl. De site is een initiatief van VNO-NCW  
en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Eén van de kopgroepen heeft het initiatief genomen om 
onder nemers kansen te bieden om deze ingrijpende tijd 
te overleven. Met name voor degene die beperkt worden 
door de omgeving of voor wie de normale bedrijfsvoering 
absoluut onmogelijk is geworden. Maar ook voor de gedreven 
ondernemers die ruimte nemen om de binnenstad toch 
aantrekkelijk te laten zijn in deze bizarre tijd. 
Samen houden we onze stad sterk! 

Idee / initiatief
De diversiteit aan activiteiten wordt gevoed door initiatieven 
van de ondernemers. Geopperde ideeën kunnen worden 
opgenomen in 'Eindje Buiten' en op die manier gebruik 
maken van het portaal, de marketing activiteiten, organisatie 
en faciliteiten. Eindje Buiten zal zich gedurende de looptijd 
altijd conformeren aan de geldende corona-regels, deze zijn 
landelijk bepaald en worden gerespecteerd. Eindje Buiten is 
vergun ninghouder voor alle participerende initiatieven.

Er is genoeg ruimte voor activiteiten, de pop up locaties rijgen 
we als kralen aan een ketting. Horeca, retail, dienstverleners 
werken met elkaar op diverse plekken. Een restaurant in een 
reuzenrad, terras, bioscoopscherm, podia, markt, draaimolen, 
sportveldje, outdoor kapper… bijna alles kan. We zijn op zoek 
naar ideeën en initiatieven. Er is nog plek voor jouw idee! 

'Eindje Buiten' verbind de ondernemers en verdeelt de plek-
ken na aanmelding. Van het centrum tot aan de rand van de 
stad zetten we een route met verschillende activiteiten op. 
We beginnen klein en groeien groter naar gelang het aantal 
aanmeldingen groeit. 'Eindje Buiten' eindigt 14 dagen na 
opheffing van de corona maatregelen. 

Coöperatief model
'Eindje Buiten' werkt middels een coöperatief model, alle 
deelenemende ondernemers en organisaties dragen 10% 
van hun omzet af, dit wordt daarna verdeeld onder alle par-
ticipanten. We nivelleren als het ware de inkomsten. Zo kan 
het bijvoorbeeld zijn dat iemand die € 500,- afdraagt in een 
maand en een ander €1500,- en zij uiteindelijk beiden €1000,- 
uitgekeerd krijgen. We werken met elkaar, voor elkaar voor de 
stad. We hebben elkaar nodig, wij zijn de stad! 

Er zal aan iedere deelnemer een schappelijke fee berekend 
geworden om mee te doen; commitment. De gemeente Eind-
hoven steunt het initiatief ook financieel en wie weet, groeit 
hier een terugkerend evenement uit.

Stichting 'Eindje Buiten' is reeds opgericht, er zijn reeds aan-
meldingen van activiteiten. Het begin is gemaakt! Nu is het 
mo ment om enthousiaste ondernemers te vragen zich bij ons 
te voegen om van Eindje Buiten een positieve boodschap 
rich ting de stad te maken en de ondernemers weer te laten 
ondernemen. Doe je mee?

Corona heeft ook onze stad in z’n greep, het virus beperkt ondernemers en ontneemt ze de ruimte 
om dat te doen waar ze goed in zijn. In samenwerking met de gemeente en diverse creatieve 
kopgroepen is er gewerkt aan een plan om de stad te laten ademen tijdens en na COVID-19.

Eindje Buiten...

•  zoekt naar mogelijkheden, kansen om te onder
nemen om de stad weer tot leven te brengen, om 
ondernemers te helpen in deze overlevingsstrijd.

•  creëert letterlijk ruimte in de binnenstad, voor pop 
ups op bijzondere plekken. 

•  nodigt ondernemers uit om invulling te geven aan 
de nieuwe stad. Tijdelijk, zo lang als nodig is!

• zorgt voor diversiteit van activiteiten

•  communiceert met bestuurders, ondernemers en de 
gasten van de binnenstad.

• faciliteert daar waar nodig is.

•  controleert dat de richtlijnen worden nageleefd, 
voorkomt onnodige drukte middels spreiding van 
activiteiten.

•  motiveert de bezoeker om de stad (weer) te 
omarmen

Neem dan contact op 
met Stichting Eindje 
Buiten via e-mail: 

ondernemen@eindjebuiten.nl
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‘Eindje Buiten’: nu inhaken!

Nieuwe kansen om te ondernemen én de stad weer tot leven te brengen. Door 
letterlijk ruimte te creëren in de stad, voor pop-ups op bijzondere plekken. Dat 
biedt ‘Eindje Buiten’, een initiatief van creatieve ondernemers in samenwerking 
met de gemeente Eindhoven. Binnen enkele weken starten de eerste activiteiten. 
Ideeën en initiatieven zijn van harte welkom. Er is nog plek voor jouw idee!

Campagne om consumenten 
terug te winnen

Versoepelingen per 1 juli

Intensief overleg horeca met 
wethouders List en Oosterveer

Alle steden, regio’s en landen zullen komende maanden de strijd  
aan gaan om de consument voor zich te winnen. Daarom zal 
Eindhoven365 gedurende de zomermaanden aan de hand van 
verschillende marketingcampagnes de consument verleiden om 
voor Eindhoven te kiezen. Het doel is om dagtoerisme en meerdaags 
verblijfstoerisme te stimuleren. Uiteraard rekening houdend met 
wat binnen de grenzen van de 1,5 meter maatregelen mogelijk is. 

Deze campagnes zijn gericht op een verscheidenheid aan doel-
groepen waarbij in de eerste fase de nadruk ligt op Eindhoven 
en de regio. Vervolgens wordt de campagne uitgebreid naar andere 
geografische gebieden die voor Eindhoven van economisch belang zijn. 

Bijsturen
Deze digitale campagnestrategie stelt Eindhoven365 in staat 
om specifieke doelgroepen en geografische gebieden te bewerken 
en de prestatie van de campagne continue bij te sturen voor 
het optimale effect. Er is dus specifiek oog voor het bewerken 
van relevante en kwalitatieve doelgroepen en het stimuleren 
van spreiding om bezoekers op verantwoorde wijze aan te trekken.

Wanneer bezoekers eenmaal de stad bezoeken is het belangrijk 
hen een positieve ervaring te bieden. Daarom wordt er gedurende 
de zomerperiode een belevingsgerichte en positieve ‘citydressing’ 
campagne uitgerold. De ruim 200 banieren zijn zichtbaar bij de 
invalswegen van de stad en in en rondom het centrumgebied. 

Crowdmanagement
De marketingcampagne wordt gefaciliteerd door de BIZ 
en het gemeentebestuur. Dit gebeurt in nauwe samenhang 
met het crowdmanagement, om de goede balans te bewaren 
tussen de noodzakelijke toestroom van consumenten en het
bewaken van de RIVM-richtlijnen. 

Door de versnelde versoepeling van de coronaregels per 1 juli ziet het er  
naar uit dat veel initiatieven die eerder niet mogelijk waren (m.n. activiteiten 
zoals ‘drive-ins’), waarschijnlijk wel kunnen doorgaan. De gemeente heeft 
een Multi Expertise Team samengesteld, dat de complexere aanvragen snel 
kan behandelen. Partijen krijgen zo snel mogelijk te weten waar ze aan toe 
zijn. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Ondernemersloket, 
zie onderaan deze nieuwsbrief.

De Stichting Horecaplatform Eindhoven (SHE) en Koninklijk Horeca 
Nederland (KHN) hebben de komende tijd regelmatig overleg met  
de wethouder binnenstad, Monique List. Ook is er een afspraak  
gepland met haar collega Marcel Oosterveer (o.m. verantwoordelijk  
voor handhaving). Doel is om samen op zoek te gaan naar de ruimte  
die de versoepeling van de coronaregels biedt en daar snel en effectief  
op te handelen. En ook om ervaringen te delen en knelpunten te 
bespreken en daarvoor oplossingen te zoeken. 

Aanleiding is dat voor een groot deel van de horeca de ‘pijn’ van
de maatregelen ook na de versoepeling per 1 juli onverminderd groot
blijft. Met name voor de natte horeca met beperkte capaciteit biedt 
de versoepeling geen oplossing vanwege het handhaven van de 1,5 meter 
maatregel. Een deel van de horeca kan daardoor nog steeds niet op een 
goede manier open, waardoor de financiële problemen alsmaar groter 
worden en het perspectief uitzichtloos blijft. 

De horeca in de binnenstad wil als het gaat over het benutten van  
kansen en uitvoeren van actieplannen landelijk in de kopgroep zitten en 
niet ergens achteraan in het peloton fietsen. Samen met de wethouders  
zal gezocht worden naar waar de ruimte precies zit en hoe de snelheid  
van handelen vergroot kan worden. 

Advies Stapperspanel 
over 1,5 m in horeca

Het Stapperspanel heeft vorige maand de horeca in de binnenstad 
bezocht om ondernemers te helpen hoe te handelen t.a.v. de 1,5 meter 
maatregel. Het bezoek was op verzoek van de SHE en de KHN en bedoeld 
om te inventariseren hoe de situatie is bij alle horecabedrijven is.

Uit de inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers  
hun zaak binnen/buiten op een goede manier ingericht hebben, zodat  
de bezoeker de 1,5 meter regel kan toepassen. De inventarisatie helpt  
ook om scherp te blijven op punten waarvan de naleving, met name  
door de klant, verbeterd kan worden. 

De SHE en KHN gebruiken de inventarisatie in hun contacten met 
horecaondernemers om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
naleving van de coronaregels zo goed mogelijk na te blijven komen. 
Het Stapperspanel, dat normaal tijdens carnaval en/of de kerstperiode 
inventarisaties maakt van de brandveiligheid in de horeca, was graag 
bereid hieraan een bijdrage te leveren. 

Meer ruimte voor terrassen
op Kleine Berg

Op de Kleine Berg hebben horecaondernemers meer ruimte gekregen 
voor hun terras. Verschillende parkeervlakken in de hele straat zijn 
tijdelijk opgeheven. Ook is er een tijdelijk voetgangersgebied ingesteld 
tussen 11.00 en 07.00 uur voor het gedeelte van de Kleine Berg tussen 
de Willemstraat en Bergstraat.

https://www.eindhoven.nl/meldingsformulier-tijdelijke-uitbreiding-terrassen
https://www.vrbzo.nl/noodverordening
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket-coronavirus/uitkering-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket-coronavirus/uitkering-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig
https://www.eindhoven.nl/aanvraag-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
https://www.eindhoven.nl/aanvraag-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx
https://www.eindhoven.nl/communicatiemiddelen-corona-voor-ondernemers
https://www.mijncoronaprotocol.nl
https://www.mijncoronaprotocol.nl
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket-coronavirus
http://www.stadenco.nl/eindje-buiten

