Ondersteuning
voor inwoners en ondernemers
gemeente Krimpenerwaard
UITSTEL VAN BETALING
BELASTINGEN BĲ DE GEMEENTE
De gemeente verstuurt aanslagen leges,
lĳkbezorgingsrechten, havengelden en
marktgelden. De gemeente zet de
volledige invordering hiervan voor iedereen stop tot 1 juli
2020. De gemeente stuurt dus geen aanmaningen en
dwangbevelen. Dit geldt voor ondernemers en inwoners.
Er hoeft dus geen contact met de gemeente te worden
opgenomen om uitstel te krĳgen. Wel kan een betalingsregeling gevraagd worden door een e-mail te sturen naar
debiteuren@krimpenerwaard.nl

UITSTEL VAN BETALING
BELASTINGEN BĲ SVHW
Het SVHW verstuurt voor de gemeente
Krimpenerwaard aanslagen OZB,
afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, lĳkbezorgingrechten
(jaarlĳks onderhoud) en BIZ.
Het SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer
ruimte om lokale belastingen te betalen. Bĳ het SVHW
kan in termĳnen betaald worden via automatische
incasso of om uitstel van betaling gevraagd worden. Dit
kan via www.svhw.nl of telefonisch via (0186) 577 222
of (0800) 020 08 73.

FACTUREN
De gemeente betaalt facturen snel.

OPSCHORTING AFLOSSING LENING
BĲSTAND ZELFSTANDIGEN
Heeft u een lening vanuit de bĳstand voor
zelfstandigen? Dan biedt de gemeente de
mogelĳkheid om aflossingsverplichtingen
op te schorten. Hierbĳ levert de gemeente maatwerk.
Neem hiervoor contact op met debiteurenbeheer van de
afdeling Sociale Zaken van onze gemeente via 14 0182.

Meer informatie
Op krimpenerwaard.nl/coronavirus leest u meer over het
coronavirus en de genomen maatregelen voor ondernemers.
Hier vindt u de landelĳke, provinciale en de maatregelen
van gemeente Krimpenerwaard.

UITKERING LEVENSONDERHOUD
(VERSNELDE AANVRAAG, BBZ)
TOZO (TĲDELĲKE OVERBRUGGINGS
REGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS)
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
voert voor onze gemeente een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud uit (Bbz:
Besluit bĳstandverlening zelfstandigen).
Ondernemers met acute financiële problemen door de
coronamaatregelen kunnen mogelĳk een beroep op
deze procedure. Deze procedure loopt totdat de regeling
Tozo (Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid klaar is.
Zodra het mogelĳk is een aanvraag voor Tozo te doen,
vindt u op de webpagina van RBZ een verwĳzing naar het
aanvraagformulier. De verwachting is dat het aanvraagformulier voor de Tozo-regeling 2 april gereed is.
www.rotterdam.nl/rbzcorona

Heeft u nog vragen? Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.
Voor meer informatie over tĳdelĳke financiële regelingen kĳk op: www.rĳksoverheid.nl

