
Overzicht noodsteun horeca
Welke regelingen heeft gemeente Hoeksche Waard
op dit moment?

1. Vouchers via HWhelpt 

Er zijn vouchers beschikbaar voor juridisch advies, huurbemiddeling, financieel advies en voor business 
coaching. Uitgangspunt is dat u als ondernemer wordt geholpen. HW Helpt levert maatwerk door vouchers 
te verstrekken die op uw situatie van toepassing zijn. De vouchers vertegenwoordigen ieder een waarde 
van €750,- exclusief BTW.  

Hoe aanvragen: Stuur een e-mail naar partners@hwhelpt.nl met een korte omschrijving van uw situatie 
of hulpvraag. Vanuit HWhelpt wordt daarna contact met u opgenomen voor een intakegesprek. Kijk voor 
meer informatie op HWhelpt.nl. 

2. Voucher of coach via de MKB-deal 

Digitalisering wordt steeds belangrijker. Door de coronacrisis is het belang van een digitale bedrijfsvoering 
alleen maar toegenomen. De MKB-deal Zuid-Hollandse Delta biedt mogelijkheden voor ondernemingen 
om makkelijker te digitaliseren. Deze vouchers zijn voor Mkb’ers die een concreet idee hebben voor 
een digitaliseringsproject dat hun omzet kan verhogen of bedrijfsvoering kan stroomlijnen. Ook kan de 
ondernemer een digitaliseringscoach via deze vouchers aanvragen. De coach kan bijvoorbeeld een digitale 
scan uitvoeren en advies geven over waar de prioriteit voor digitalisering moet liggen. Voor deze MKB-deal 
voucher geldt een co-financiering van 50% voor de ondernemer.
 
Hoe aanvragen: Vul het aanvraagformulier in op www.regiozhd.nl/mkbdeal/digitaliseringsvouchers. 
Uw aanvraag wordt door MKB-Rotterdam in behandeling genomen.   

3. Lidmaatschap Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 

KHN biedt verschillende vormen van dienstverlening aan horecaondernemers, op het gebied van 
belangenbehartiging, advies, service en coaching. Bent u nog geen lid van KHN en wel geïnteresseerd; 
wij bieden horecaondernemers dit jaar eenmalig 1 jaar gratis KHN-lidmaatschap aan. Bestaande KHN-leden 
bieden wij dit jaar eenmalig een korting van 50% op 1 jaar gratis lidmaatschap. 
 
Hoe aanvragen: Voor nieuwe aanvragen of bij een bestaand lidmaatschap neemt u contact op met 
regiomanager Renata Beijen van KHN via mailadres r.beijen@khn.nl of via telefoonnummer 06 570 787 74.
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4. Noodsteun 

Noodsteun is bedoeld voor bedrijven of verenigingen die in acute liquiditeitsproblemen verkeren. Deze 
steunmaatregel is er alleen in geval u geen of onvoldoende steun krijgt van de bank of de Rijksoverheid. U 
kunt dan een beroep voor noodsteun (leningen/garantstellingen) doen bij gemeente Hoeksche Waard.
 
Hoe aanvragen: Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van noodsteun op 
www.gemeentehw.nl/noodsteun of neem contact op met uw accountmanager. U kunt ook mailen naar 
het centrale e-mailadres van de accountmanagers via ondernemen@gemeentehw.nl.

5. CTB-gelden 

Vanuit het Rijk is wederom geld beschikbaar gesteld voor vergoeding van extra kosten die door 
ondernemers, verenigingen en instellingen gemaakt zijn voor de controle van het coronatoegangsbewijs 
(CTB). Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 extra kosten gemaakt voor de controle 
van het CTB? Dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente declareren.

Hoe aanvragen: Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en voor het aanvraagformulier 
vergoeding CTB op www.gemeentehw.nl/ctb. U kunt tot en met 7 april 2022 een aanvraag indienen.

Landelijke steunregelingen

Vanuit de Rijksoverheid worden ook verschillende steunregelingen aangeboden. Kijk daarvoor op 
www.gemeentehw.nl/landelijkesteunregelingen (Steun- en herstelpakket). Let op! Het landelijk 
coronasteunpakket stopt per 1 april. Nu Nederland steeds meer versoepelt, heeft het kabinet besloten 
per kwartaal 2 te stoppen met het landelijke coronasteunpakket.
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