Gemeentelijke steun bij
inkomensdaling door corona

Voor (maatschappelijke) organisaties, ondernemers én inwoners
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
WIE	Alle

huishoudens die te maken hebben met een inkomensdaling door corona en daardoor
hun lasten niet meer kunnen betalen. Let op: dit is dus niet alleen een regeling voor
ondernemers.
WAT	(Gedeeltelijke) vergoeding voor: huur en servicekosten of hypotheek en VVE kosten.
WANNEER	Als u als gevolg van corona een inkomensdaling heeft (gehad) en daardoor uw lasten niet
meer kunt betalen.
HOE
Via een aanvraagformulier, zie www.zoetermeer.nl/tonk

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandig ondernemers die in Zoetermeer wonen.
uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.
WANNEER	Als uw huishoudeninkomen door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen van
de Rijksoverheid tot onder het sociaal minimum is gedaald en u bedrijfskapitaal voor uw
onderneming nodig heeft.
HOE
Kijk op www.zoetermeer.nl/tozo
WIE

WAT	Aanvullende

Financiële ondersteuning voor ondernemers
 bent een gevestigde ondernemer/zzp’er. U heeft een Tozo-uitkering (gehad).
U
U zit in een moeilijke financiële situatie en u heeft diverse schuldeisers.
WAT
Informatie en advies; (tijdelijke) financiële ondersteuning.
WANNEER
Als u privé of zakelijk financiële zorgen heeft en u komt er zelf niet meer uit.
U heeft hulp nodig bij het op orde krijgen van uw administratie of bedrijfsvoering.
U overweegt te stoppen omdat u te weinig verdient. U wilt weten of u recht heeft
op inkomensondersteuning of andere voorzieningen.
HOE	Via dagelijks telefonisch spreekuur van 9 tot 16 uur (telefoon 14079).U krijgt bij de gemeente
een persoonlijk gesprek en advies over welke ondersteuning het beste bij uw situatie past.
Kijk ook op Ter zake Het Ondernemershuis www.tzho.nl voor informatie over coaching en
ondernemerschap.
WIE
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Schuldhulpverlening voor ondernemers
Ondernemer/zzp’er met financiële problemen en (beginnende) schulden.
Schuldsanering en budgetbegeleiding.
WANNEER	Als u privé of zakelijk (beginnende) schulden heeft; u heeft betalingsachterstanden of kunt uw
verplichtingen aan schuldeisers niet (meer) betalen. U wordt benaderd door deurwaarders of
incassobureaus. U dreigt failliet te gaan.
HOE	Kijk op www.zoetermeer.nl/schuldhulpverlening-voor-ondernemers of neem telefonisch
contact op via 14079. U krijgt bij de gemeente een persoonlijk gesprek. Als dat nodig is, krijgt
u schuldhulpverlening van een gespecialiseerd bureau. Tijdens het gesprek wordt ook
bekeken of u (tijdelijke) financiële ondersteuning nodig heeft.
WIE

WAT

Bijstand voor zelfstandig ondernemers (Bbz)
Startende, gevestigde, 60+ en stoppende ondernemer/zzp’er.
Een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
WANNEER
U heeft tijdelijk financiële problemen. U verdient niet genoeg om rond te komen. Of u twijfelt
of u wilt doorgaan of stoppen omdat u daardoor in financiële problemen komt.
HOE	Kijk op www.zoetermeer.nl/bijstand-zelfstandigen. Voor de gemeente Zoetermeer wordt deze
regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.
WIE

WAT

Huurcompensatie
Huurders van gemeentelijk vastgoed.
Huurcompensatie.
WANNEER	Als maatregelen die van kracht waren tijdens de corona uitbraak hebben
geleid tot een omzetdaling.
HOE
Kijk op www.zoetermeer.nl/coronaregelingen
WIE

WAT

Noodsteun
Maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk.
Noodsteun voor instellingen zonder winstoogmerk.
WANNEER	Als noodsteun nodig is voor overbrugging van de crisisperiode om uw
instelling draaiende te houden.
HOE
Kijk op www.zoetermeer.nl/coronaregelingen.
WIE

WAT
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Versterken van de onderneming
WIE	Voor

zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren en hun
onderneming toekomstbestendig willen maken. Voor ondernemers in Zoetermeer is
deelname kosteloos.
WAT
In het lesprogramma ‘Toekomstgericht ondernemen’ krijgt u ondersteuning bij het maken van
een duurzaam businessmodel. Zes groepsessies en één terugkomdag
met tussentijdse begeleiding en individuele coaching sessies naar wens.
WANNEER	Bij voldoende aanmeldingen.
HOE	Kijk op https://qredits.nl/academy/toekomstgericht-ondernemen voor
meer uitleg over de cursus. Informatie over aanmelden is verkrijgbaar
bij Michelle de la Fuente: m.delafuente@debinnenbaan.nl.

Aanvullende informatie
Tips en hulp bij geldzaken: www.zoetermeerwijzer.nl, thema Geldzaken.
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
KvK coronaloket: www.kvk.nl/corona
Corona overbruggingslening (COL) voor start- en scale-ups: www.innovationquarter.nl/col
Agenda met webinars (B2B) voor ondernemers: https://scalebooster.nl/nl/covid-19
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