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Beste ondernemer,
Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag hoorden we dat de lockdown opnieuw wordt
verlengd. Dat was geen verrassing door de eerder uitgelekte berichten. Wel was dit een
bevestiging van wat we niet willen horen. We hebben met zijn allen zo veel zin om weer aan de
slag te kunnen. Terug naar het oude normaal. Agnes Schaap: “Dit weekend liep ik een rondje
door de Weverstraat in Oosterbeek. Gelukkig floreren de vers-markten nog, maar verder is het
een triest aangezicht. Dit is niet de gemeente die ik ken, de sfeer waar we allemaal zo van
houden”. Helaas hebben we niet de luxe om de maatregelen te versoepelen. We moeten met
z’n allen volhouden, we kunnen dit met zijn allen volhouden en we gaan dit met zijn allen
volhouden! We doen dit samen en als gemeente willen wij u helpen waar mogelijk.
Hoewel van echte versoepelingen geen sprake is zijn er vanaf woensdag 10 februari wel
mogelijkheden om producten af te halen bij winkels en kapsalons. Dit biedt meer mogelijkheden.
Tegelijkertijd is het van belang dat de regels rondom deze afhaalmogelijkheden goed worden
nageleefd. Als het te druk wordt op straat of mensen te dicht bij elkaar staan dan gaan de
besmettingscijfers weer omhoog. Dit moeten we koste wat het kost voorkomen. We moeten die
derde golf voor zijn, voor de gezondheid van iedereen, voor de zorg en voor ondernemers! In
deze nieuwsbrief brengen we u o.a. op de hoogte van de regels die gelden bij afhalen (click
&collect).
Natuurlijk is het ook goed om gebruik te maken van de vele digitale mogelijkheden die er
tegenwoordig zijn. Denk hierbij wel aan uw cyber security! Er zijn verschillende initiatieven die
we bij u onder de aandacht willen brengen. Bijvoorbeeld de vrijblijvende beschikbaarheid van
ondernemerscoaches en de MKB deal op het gebied van digitalisering. Maak vooral gebruik van
deze initiatieven, ze zijn er voor u!
Ook merken wij dat er veel vragen zijn over de TOZO uitkering en de aankomende TONK
regeling. Ook daarover vindt u meer informatie in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel succes en gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Agnes Schaap
Burgemeester

Leonie Rolink
Wethouder EZ

Sandra, David en Robin
Team economische zaken, recreatie & toerisme

Regelingen: Tozo en Tonk
Bij de gemeente zijn veel vragen binnengekomen over de verschillende
regelingen. Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen.
Tozo
De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor ondernemers (BBZ). Mogelijk is
dit de eerste keer dat u met een dergelijke regeling te maken heeft en
stuit u op onduidelijkheden.
De Tozo is een aanvulling op het gezinsinkomen en is daarom hoger voor een gezin met meer
personen. De uitkering wordt daarom toegekend aan beide partners, elk voor de helft. Dit
betekent dat u beiden een jaaropgave ontvangt.
Omdat de Tozo van invloed is op het gezinsinkomen, heeft dit mogelijk ook effect op uw
belastingaangifte. Als u de Tozo ontvangt dan ontvangt u op korte termijn een brief met verdere
uitleg.
TONK
Sommige ondernemers hebben geen recht op de Tozo uitkering. Om deze ondernemers te
ondersteunen wordt er nu hard gewerkt om de TONK regeling vorm te geven. De verwachting is
dat deze regeling vanaf 1 maart aangevraagd kan worden. Deze regeling gaat met terugwerkende
kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Bestellen en afhalen
Het kabinet gaat het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels per 10
februari aanstaande mogelijk maken. Hierdoor zijn producten te bestellen en af te halen op een
afgesproken afhaalpunt, op een afgesproken tijdstip.
Voorwaarden voor bestellen en afhalen
Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:
De klant doet vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een
locatie met een winkelfunctie;
De klant ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.
Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;
De klant kan het product alleen binnen het afgesproken tijdslot afhalen;
De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de
bestelling;
De winkelier zorgt ervoor dat de bestelling klaar staat;
De voorkeur ligt op vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos betalen bij het afhalen.
Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand,
hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.
Gemeente Renkum
In Renkum geven we deze regels als volgt vorm:
Houd het afhaalpunt sober (plaats bijvoorbeeld geen vuurkorf, radio en dergelijke om mensen
te trekken, of langer dan noodzakelijk te laten blijven);
Plaats een tafel of kraam voor de ingang van de winkel, zodat de winkel voor klanten niet
toegankelijk is.
Er mogen geen overkappingen/partytenten etc. geplaatst worden bij het uitgiftepunt, plaats
evt. een parasol ter beschutting.
Er mogen geen producten uitgestald en direct verkocht worden bij het uitgiftepunt.
Aanvullend
Deze nieuwe regels zijn alleen van toepassing op winkels die gesloten moesten blijven. Voor de
winkels die wel open mochten veranderd er niks. Dit betekent dat bloemenwinkels nog steeds
buiten bloemen mogen verkopen.
Zodra er meer of gewijzigde informatie beschikbaar is, delen wij dat met de ondernemers.
Voor meer informatie,
Informatie Rijksoverheid
Download het overzicht 'Bestellen en afhalen'.
Veel sterkte allemaal!

MKB deal digitalisering
In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de
regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of
marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Er zijn vouchers
beschikbaar van maximaal €2500,-, met een eigen inbreng van 50% op het netto bedrag.
Waar kunt u dit bedrag voor inzetten? Dat kan voor veel verschillende activiteiten, bijvoorbeeld
het opzetten van een webshop, een koppeling van een webshop met voorraadmanagement,
datamanagement, een app of VR-toepassingen opzetten.
Kijk voor de meer informatie op www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl of stuur hen een mail.
Wees er snel bij, de vouchers zijn beschikbaar zo lang de voorraad strekt!

Bedrijfsadvies
We merken dat er bij steeds meer ondernemers behoefte is aan hulp in
deze corona crisis. Veel ondernemers maken al gebruik van de financiële
regelingen die worden geboden. Aanvullend bied de gemeente ook
vrijblijvend bedrijfsadvies aan via de verschillende bedrijfscoaches van
Renkum Onderneemt. Wij willen je aanmoedigen om ook daar gebruik van
te maken!
Vraag je je af hoe je ondanks de corona maatregelen toch zo veel mogelijk omzet kunt genereren,
kosten kunt verminderen, of je medewerkers toch positief kunt inzetten? Voor al dit soort vragen
en meer kun je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Meer informatie is te vinden op hun
website.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u bedrijven@renkum.nl toe aan uw adresboek.

