NIEUWSBRIEF OKTOBER
Met plezier brengen we opnieuw een nieuwsbrief uit. Voorgaande edities stonden
vrijwel steeds in het teken van (de bestrijding van) het Corona-virus. Dat is deze
keer niet anders. Het zou zo plezierig zijn als we dat boek konden sluiten, maar
dat kan nog niet. Laten we onze verantwoordelijkheid blijven nemen samen
corona onder controle te krijgen. Dat kan door ook nu zorgvuldig om te gaan met
de voorschriften en elkaar ruimte te bieden als daar om gevraagd wordt.
Tegelijk pakken we ook nieuwe mogelijkheden op. We zien enorm uit naar het
Ondernemersevent op 18 november a.s. Het beloofd opnieuw een mooie
bijeenkomst te worden van, voor en door ondernemers, middenstanders en vele
anderen. We hopen u daar te kunnen begroeten.
Veel leesplezier!
Wethouder Wolbert Meijer

Laatste nieuws

Versoepelingen per 25 september
Vanaf 25 september vervalt de verplichte 1,5 meter maatregel. De horeca kan
hierdoor weer op maximale capaciteit open en alle evenementen zijn toegestaan.
Het laten zien van een coronatoegangsbewijs (CTB) geldt voor iedereen van 13
jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.
U moet uw CTB op de volgende plekken laten zien:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
Casino’s;
Evenementen, zoals festivals, feesten en optredens;
Zakelijke evenementen, zoals een congres;
Publiek bij een professionele sportwedstrijd;
Bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.

Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de
reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd
tussen 00.00 en 06.00 uur.

Coronasubsidies vanaf 1 oktober
Veel van de corona steunmaatregelen stoppen dit kwartaal. Maar een aantal
regelingen biedt ondernemers ook na 1 oktober steun: zo kunnen door de
nachtsluiting getroffen horecaondernemers in het vierde kwartaal van 2021
subsidie vragen voor de vaste lasten nachthoreca (VLN). In het vierde kwartaal
geldt daarnaast een versoepeling van de gemeentelijke BBZ-bijstand voor
zelfstandigen. Dit biedt een geleidelijke overgang van de TOZO-coronaregeling
naar BBZ voor ondernemers met inkomensproblemen.
Thuiswerkadvies aangepast

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als
het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf
afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Veilig terug naar kantoor
Geleidelijk aan gaan we weer vaker werken op kantoor. We ruilen de digitale
vergaderzaal in voor een fysieke versie en dat is best even wennen. Ondanks dat
het thuiswerkadvies vervalt, zal niet iedereen zich direct veilig velen bij de
knusse kantoordynamiek van voorheen. Door nog wat langer vast te houden aan
bepaalde maatregelen, kunnen ook deze werknemers met een goed gevoel naar
kantoor komen.
▪

▪

▪

▪

▪

Werktijden verspreiden: door werktijden te spreiden zijn niet teveel
mensen tegelijk op de werkvloer. De 1,5 meter maatregel is dan wel
komen te vervallen, maar er moet nog altijd een veilig werkomgeving
gefaciliteerd worden.
Veilig reizen: een medewerker is zelf verantwoordelijk voor de wijze
waarop hij naar het werk komt. Als een werknemer bezwaren heeft tegen
reizen in het openbaar vervoer, moet er in gesprek worden gegaan over
alternatieven.
Zieke werknemers: Is een van je medewerkers positief getest op corona?
Neem dan direct maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Is
de partner of huisgenoot van je werknemers ziek? Dan moet hij
thuisblijven en mag hij thuiswerken.
Zelf preventief proberen te ontdekken of werknemers ziek zijn,
bijvoorbeeld door het meten van de temperatuur, is niet toegestaan. De
Algemene Verordenging Gegevensbescherming (AVG) verbiedt dit. Als je
werknemers zich ziekmeldt, mag je ook niet naar de reden vragen. Je
werknemers beslist zelf of hij vertelt wat de ziekteverschijnselen zijn. Je
mag klanten en personeel wel toegang tot de werkplek weigeren als zij de
gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen.
Werkplek inrichten: eenvoudige maatregelen kunnen een werkplek al
veiliger maken. Plexiglas tussen bureaus, vaker ventileren en duidelijke
looproutes zijn enkele voorbeelden.
Zorgplicht: je moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor je
werknemers, ook als ze thuiswerken. Dit is de zorgplicht. Met een Risico
Inventarisatie en Evaluatie voorkom je arbeidsongevalleb eb de daaruit
voortkomende schadeclaims. Op ArboNed vind je alle informatie over een
gezonde thuiswerkplek.
https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/arbeidsrisico-sverminderen/thuiswerken

Krachtig herstel Nederlandse economie, maar onzekerheid corona blijft
De economie doorstraat de coronacrisis verrassend goed. Anderhalf jaar sinds de
coronapandemie is duidelijke dat de zwartste economische scenario’s niet zijn
uitgekomen. Ervan uitgaande dat er geen grootschalige nieuwe
contactbeperkingen nodig zijn, is de verwachting dat de economie in 2021 groeit
met bijna 4%, gevolgd door 3,5% groei in 2022.

De basisregels blijven ook na 25 september nog van kracht
▪
▪
▪
▪
▪

Handen wassen
Geen handen schudden
Testen bij klachten
Frisse lucht
De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend
advies om afstand te houden

Ontwikkelfonds regio Zwolle
Ontwikkelfonds regio Zwolle is een fonds dat in het leven is geroepen om een
leven lang ontwikkelen te ondersteunen, voor werkgevers, ZZP-ers én
werknemers. Een fonds voor de cofinanciering van vakinhoudelijke,
functiegerichte of transitieopgaven gerichte her-, bij- en omscholing van
(potentiële) werknemers.
Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van specialisten biedt
het een financieel steuntje in de rug. Zo kun je als werkgever een financiële
bijdrage vanuit het ontwikkelfonds aanvragen. Jij betaalt hierbij een deel van de
investering en het fonds draagt tot maximaal 50% bij. Deze cofinanciering is op
twee verschillende manieren aan te vragen: als werkgever of in een
samenwerkingsverband. Ook als werknemer kun je terecht bij het ontwikkelfonds
voor mogelijkheden op het gebied van omscholing, bijscholing en andere hulp.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle

Save the date!
Ondernemersevent 18 november
Ondernemersevent Heerde 2021, thema Samenwerking
Tijdens het ondernemersevent 2021 gaan we met elkaar in
gesprek over ‘Samenwerking’. De vele initiatieven en
samenwerkingen die zijn ontstaan in de corona periode
willen we vasthouden. En daarvoor nodigen we
ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen uit
om hierover mee te praten.
Het ondernemersevent vindt plaats op donderdag 18
november, van 19.00 uur tot 22.15 uur (inloop met koffie
vanaf 18.30 uur en aansluitend netwerkborrel). Locatie: De
Heerd, Griftstraat 8 Heerde.

Vorige week zijn de
sponsorcontracten door onze sponsoren Bitufa/Leadax, Den Boon group,
Lagemaat, MijnEML.nl/MijnMVO en het ondernemersfonds getekend.

Toekomst bestendige centra (vitale winkelgebieden)
Een gezonde dorpskern is van groot belang voor de leefbaarheid en het
vestigingsklimaat van onze gemeente. Echter, de impact van COVID-19 is groot
en maakt het herstel en het behoud van de vitaliteit van het centrum nog
belangrijker.
Vanuit het traject De Nieuwe Winkelstraat is de vraag ontstaan of het compacte
centrum zoals Heerde die kent nog passend is. In hoeverre past de huidige visie
en omvang van het kernwinkelgebied nog bij de toekomst van Heerde? Om hier
antwoord op te krijgen willen we de huidige stand van zaken in beeld brengen en
in gesprek gaan met vastgoedeigenaren en ondernemers. Het doel is om een
gezamenlijke stip op de horizon te bepalen. U kunt in de komende maanden een
vragenlijst ontvangen en er zal iemand keukentafelgesprekken voeren om te
kijken wat de toekomstplannen voor Heerde zijn.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
De gemeente Heerde wil met ondernemers het bedrijventerrein in Heerde en
Wapenveld Zuid toekomstbestendig maken en houden. Een belangrijk onderdeel
vormt de versterking van het organiserend vermogen op de bedrijventerreinen.
Uit de verkenning op deze twee bedrijventerreinen zijn een aantal onderwerpen
naar voren gekomen waarvoor animo bestaat om hiermee aan de slag te gaan.

Samen met een adviseur wil de gemeente met de ondernemers deze
onderwerpen verder uit werken in concrete plannen en acties en een inhoudelijke
agenda.
Op zowel het terrein in Heerde als in Wapenveld Zuid is geen parkmanagement
of andere vorm van organisatiegraad van samenwerking. Voor het project is er
een projectorganisatie samengesteld van ondernemers en gemeente die samen
werken op basis van 3 thema’s op het gebied van toekomstbestendige
bedrijventerreinen, te weten:
1.

Duurzaamheid

2.

Schoon, Heel en Veilig

3.

Overig

Wij gaan ervanuit dat met het oppakken van deze items die gezamenlijk zijn
aangedragen, het vestigingsklimaat blijft behouden/ wordt verbeterd en het
bedrijventerrein daarmee toekomstbestendig blijft. Wil je hier meer over weten
of wil je je aanmelden voor een projectgroep neem dan contact op met Riette
Bijsterbosch r.vant.einde@heerde.nl

MoveDigi
Alle mkb-bedrijven in gemeenten aangesloten bij Regio Zwolle kunnen gratis
gebruik maken van MoveDigi. MoveDigi verbindt studenten met digi-skills aan
bedrijven in de regio.
Het doel is tweeledig: bedrijven digitaal sterk maken en studenten de kans
geven werkervaring op te doen. Er zijn al heel wat bedrijven die geprofiteerd
hebben van de kennis van studenten. En, er is ruimte voor meer. Neem contact
op met Ynte van der Meer van MoveDigi op nummer 06 17105943 of neem een
kijkje op de website MOVEDIGI | Digitale werkplaats regio Zwolle

