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Richtlijnen

Welke regelingen zijn er voor 
ondernemers?
We zetten ze hieronder voor u op een rij:

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
• Voor zelfstandig ondernemers
• Indienen bij de gemeente

Zelfstandigen die nu zo weinig verdienen dat zij onder het sociaal minimum uitkomen, kunnen bijzondere bijstand 
aanvragen. Een zelfstandige die samenwoont met zijn of  haar partner krijgt een aanvulling op het inkomen van 
maximaal € 1500 netto per maand. Voor alleenstaande zelfstandigen bedraagt de uitkering maximaal € 1050 netto. 
De bedragen zijn een gift. Tenzij achteraf  blijkt dat het inkomen te laag is ingeschat.
Daarbovenop kan onder gunstige voorwaarden een lening van maximaal € 10.517 worden aangevraagd. Dit bedrag 
moet wel worden terugbetaald. De voorwaarde is wel dat de zelfstandige kan bewijzen dat hij of  zij het afgelopen 
jaar minimaal 1225 uur als zelfstandige werkte (omgerekend gemiddeld 24 uur per week).

Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
• Voor bedrijven met minimaal 20% omzetverlies
• Indienen bij UWV 

De overheid vergoedt maximaal 90% van het bedrag dat bedrijven van maart tot en met juni aan lonen uitbetalen. 
Dit is inclusief  een vaste opslag van 30% voor vakantiegeld en pensioen. Bedrijven die helemaal geen omzet meer 
hebben, doordat ze bijvoorbeeld hun deuren moesten sluiten, krijgen 90% van de totale loonsom uitbetaald. Wie 
50% minder omzet haalt, mag rekenen op een tegemoetkoming van 45%. Wie minder dan 20% omzetverlies heeft, 
krijgt geen compensatie. Om in aanmerking te komen voor de overheidssteun, moeten bedrijven aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo moeten ze hun personeel het reguliere salaris blijven doorbetalen en mag er gedurende de 
periode dat ze subsidie krijgen geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS)
• Voor ondernemers die door de overheidsmaatregelen geen of  nauwelijks omzet hebben
• Indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De overheid geeft noodsteun aan ondernemers die het hardst zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen. Zij moeten 
bijvoorbeeld noodgedwongen sluiten (zoals restaurants en cafés) of  liggen stil doordat de overheid de samenkomst 
van groepen heeft verboden. Voor deze ondernemingen is eenmalig € 4000 beschikbaar, zodat zij hun vaste lasten 
zoals huur kunnen betalen. De omvang van het bedrijf  doet er niet toe: iedere aanvrager krijgt hetzelfde bedrag. In 
eerste instantie gaat het om bedrijven die op grond van hun SBI-code tot een bepaalde sector behoren. Deze code 
kan bij de Kamer van Koophandel worden opgezocht. Het kabinet heeft al aangekondigd dat er nog meer sectoren 
worden toegevoegd die in aanmerking komen. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

Sinds zaterdag 4 april zijn zogenaamde CoAct-teams (Corona Actieteams) actief  in Oosterhout. Deze teams gaan 
met inwoners en ondernemers het gesprek aan, informeren hen en denken mee over hoe zij zich aan de richtlijnen 
van het RIVM kunnen houden. Burgemeester Mark Buijs: “Door de inzet van deze CoAct-teams kunnen we de 
maatregelen in Oosterhout nóg beter toepassen en daarmee de verspreiding van het coronavirus tegengaan”.

Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. De Corona Actieteams 
zien erop toe dat inwoners en ondernemers zich aan die maatregelen houden. Ze gaan het gesprek aan op straat. 
“De teams hebben een toezichthoudende rol. Bij het niet naleven van de richtlijnen kunnen de teams opschalen naar 
de collega’s van handhaving, de BOA’s. De BOA’s kunnen boetes uitdelen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is 
en dat mensen oog hebben voor elkaar”, aldus de burgemeester. 

Extra ondersteuning voor handhaving
De burgemeester kan optreden als inwoners of  ondernemers zich niet aan de regels houden. Dat kan hij doen 
door gebieden aan te wijzen waar groepsvorming verboden is, door sluiting van locaties of  door een boete op te 
leggen. Collega-ambtenaren hebben ook een toezichthoudende rol gekregen, om de collega’s bij handhaving te 
ondersteunen. “Daardoor kunnen we meer BOA-koppels vormen en dus meer diensten draaien. Dat is heel fijn, 
want onze BOA’s draaien nu al dubbele diensten. Bovendien krijgen zij nu ook ondersteuning van de CoAct-teams”, 
zegt Mark Buijs. Hij verwacht dat de BOA’s met respect worden behandeld, zodat ze hun werk goed kunnen doen. 
“Ze werken keihard voor de veiligheid van de inwoners en spreken hen aan op hun gedrag als zij de richtlijnen niet 
volgen. Gelukkig zie ik dat het merendeel van de inwoners en ondernemers de richtlijnen prima opvolgt”, aldus de 
burgemeester. 

De maatregelen
Het kabinet roept mensen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor werk als men niet 
thuis kan werken, voor boodschappen of  om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar niet met meer 
dan 3 personen. Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen en houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. Ook 
op straat, in de supermarkt en in het park. Er zijn uitzonderingen: mensen uit hetzelfde gezin en spelende kinderen 
onder de 12 jaar. Die laatste groep mag onder toezicht van hun ouder(s) samen spelen, maar de ouders van die 
kinderen moeten daarbij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ondernemers moeten ook maatregelen treffen 
om ervoor te zorgen dat hun bezoekers afstand houden.

Meer voor elkaar
De burgemeester gaat ervan uit dat hij niet hoeft in te grijpen en dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen. “Want 
Oosterhouters zijn er voor elkaar en zorgen voor elkaar. Samen krijgen we meer voor elkaar!”

Corona Actieteams (CoAct-teams) 
in Oosterhout

De drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben aangescherpte maatregelen 
opgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 3 
april mogen recreatieparken zoals (mini)campings, recreatieparken, bed & 
breakfasts, Airbnb en jachthavens geen recreatief  nachtverblijf  aanbieden. 
Gemeenschappelijke toilet-, was- , en douchevoorzieningen moeten sluiten, 
omdat op deze plekken onvoldoende 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden 
gehouden. Door deze extra maatregelen in te voeren voorkomen we een 
extra druk op de al overbelaste zorgvoorzieningen en verdere verspreiding 
van het coronavirus. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die 
al golden. 

Het verbod om recreatief  nachtverblijf  aan te bieden geldt niet voor: 
• hotels;
• locaties en gebieden waar nachtverblijf  wordt aangeboden aan  
 seizoensarbeiders en zorgpersoneel;
• locaties en gebieden waar nachtverblijf  wordt aangeboden in de vorm van  
 vaste standplaatsen (een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen  
 aan dezelfde gebruiker(s) wordt verhuurd) en recreatiewoningen, voor  
 zover voorzien van eigen sanitaire voorzieningen;
• tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief  nachtverblijf,  
 bijvoorbeeld als gevolg van privéomstandigheden zoals een scheiding.

Blijf thuis
Daarmee doen wij een oproep aan u: ga even niet op vakantie. Dat heeft nu 
geen prioriteit. Niet over de grens en ook niet in eigen land. Blijf  thuis en geniet 
van uw eigen omgeving. Heeft u ergens in Nederland een vakantiewoning of  
een tweede verblijf? Of  reist u graag rond met een camper? Ook dan vragen 
wij u thuis te blijven. Verplaatst u zich wel? Kijk dan van te voren welke regels 
er gelden in de andere provincies.

Verlenging? 
Rond 10 mei 2020 beoordelen de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s 
opnieuw of  de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van 
het verbod noodzakelijk is. 

Aangescherpte maatregelen 
voor recreatieparken

Beste 
Oosterhouters, 
hou hoop!

Het paasweekend staat voor de deur. Voor de één staat in dit weekend 
de wederopstanding centraal, voor de ander betekent het de echte 
start van de lente, van nieuw leven. In beide gevallen beschrijft het 
het einde van een donkere periode en de start van een nieuw begin. 
Hoewel we er nog lang niet zijn, zie ik toch een lichtpunt ontstaan dat 
mooi past in dit paasweekend. In dit gevecht tegen een onbekende 
duistere vijand, kunnen we voorzichtig zeggen dat we samen het juiste 
doen. De curves vlakken af, we hebben een klein beetje controle; er 
is weer perspectief. 

En als er hoop is, is er leven. Dus houden we ons, ook komend 
weekend, weer aan de maatregelen. We vieren het paasontbijt met 
ons gezin, verstoppen de eieren in huis of in de tuin en skypen of 
facetimen met opa’s en oma’s. Op ons paasbest zien we er uit, met 
kleding die best nog een jaartje meekan of (online) lokaal geshopt 
is. We proberen ook de lokale winkels te helpen, nietwaar. Misschien 
bestellen we bij een van de lokale restaurants een lekker paasdiner. 
Zo doen we weer energie op om samen deze strijd te blijven voeren. 
Zelf hou ik me vast aan dit perspectief en dit wil ik graag met u 
delen. 

Wel maak ik me zorgen om de mensen die alleen zijn. En dan bedoel 
ik niet de kwetsbaren die we kennen. Vanuit de gemeente en diverse 
organisaties, zoals Surplus of de activiteitencentra, hebben we 
contact met hen. Nee, ik bedoel onze inwoners die geen of niet vaak 
hulp vragen en nu misschien hulp nodig hebben. In de vorm van een 
boodschapje of een praatje, of gewoon een zwaai voor de ramen. 
Ik doe een oproep aan u; Laat het alstublieft weten, wanneer u wat 
aanspraak of hulp wilt. Schaam u niet. Het is niet nodig om alleen 
te zijn in deze tijd. De bereidheid in Oosterhout om te helpen is zo 
groot! Maak er gebruik van. De hulp, liefde en inzet van onze inwoners 
is ronduit hartverwarmend en ik hoop van harte dat we elkaar kunnen 
vinden en helpen.

Uiteindelijk moeten we dit sámen doen en het gaat ons lukken. Ik 
heb het al meer gezegd en ik meen het uit de grond van mijn hart. 
Helemaal in een weekend waar voor de één geloof, voor de ander 
hoop en voor iedereen liefde centraal staat. We kunnen uit het duister 
klimmen, we kunnen nieuw leven starten, maar het kan alleen als we 
er voor elkaar zijn. Fijne Paasdagen en hou hoop! 

Oosterhout #meervoorelkaar

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout
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Initiatieven

Intense gesprekken in Oosterheem

Deze week brachten burgemeester Mark Buijs en wethouder Clèmens Piena een bezoek aan Oosterheem. In een 
aparte ruimte spraken zij met de leiding van het verzorgingstehuis. Via een mobiel -op afstand- met de verzorgers. 
Onder de indruk, dankbaar voor de eerlijke gesprekken, trots op deze mooie mensen, maar ook stil van de emoties 
verlieten de bestuurders na anderhalf  uur het pand. “Wat mooi dat deze mensen hun werk en hun gevoel met ons 
willen delen en wat ben ik trots op ze”, verzucht Mark Buijs op de weg terug.

Ook in Oosterheem heerst het coronavirus en dat maakt het zorgen in het verzorgingstehuis heel moeilijk. Je kunt 
niet de zorg op die manier bieden die je wilt. Je kunt geen arm om iemand heen slaan wanneer hij of  zij verdrietig is. 
En verdrietig dat zijn de bewoners van Oosterheem. Vooral toen de deuren dicht gingen en er sindsdien geen bezoek 
meer mag komen. Dat is écht heel zwaar. Er zijn echtparen bij waarbij de man in Oosterheem woont en de vrouw 
onderaan het balkon naar haar man staat te zwaaien. Dat is niet alleen hier, maar ook in de Doelen, Slotjesveste en 
Buurtstede. Gelukkig zetten de verzorgers alle zeilen bij om er toch voor hun mensen te zijn. Ze lezen kaartjes voor, 
hangen tekeningen van basisscholen op en lopen met tablets of  telefoons rond om contact te leggen met familie. 
“Ach, dat is toch heel normaal”, wuiven ze hun inspanning weg. Echt niet. Dat is heel bijzonder.

Afgelopen week kwam Wendy de Laat zingen voor de ramen. “Dat is zo’n lichtpuntje in deze tijd! Iedereen was 
ontroerd. De bewoners, maar ook de verpleging. Echt heel emotioneel, omdat je dan pas merkt hoe pittig deze 
tijd is”, vertelt Saskia Sleurink, de teammanager van Oosterheem. Waarbij ze aanvult dat wat haar betreft, met in 
achtneming van de regels, meer mensen mogen komen zingen of  muziek maken.

Dan is het tijd om met de teams te bellen. Clèmens en Mark bellen via een mobieltje naar twee teams tegelijk en 
vuren de ene na de andere vraag op ze af. Hoe het met ze gaat, hoe het thuis gaat, wat ze mooi vinden of  heel 
moeilijk. Waarbij ze aangeven dat ze eerst best bang waren voor het virus. Ook voor thuis was het soms lastig, nu 
ze in de frontlinie werken. Na een paar weken komt nu er een soort routine in. Pakken aan, goed beschermd, kijken 
naar wat wel kan. “Het moeilijkste is het niet mogen geven van de gewenste zorg, in de vorm van troost. Dat we ze 
niet mogen aanraken of  dat inwoners onze gezichten niet zien door de mondkapjes. Dat vinden we allemaal zwaar,” 
vertellen de dames eensgezind. Het mooie aan deze crisis is de saamhorigheid, dat er minder vergaderd wordt en 
praktische oplossingen snel worden uitgevoerd. 

Uiteindelijk krijgen Mark en Clèmens één duidelijke boodschap mee die ze moeten uitdragen aan heel Oosterhout: 
“Wij zorgen voor deze oudjes, zorgen jullie dan goed voor elkaar?”

Dat gaan we doen dames! We zijn trots op jullie en jullie mogen heel trots zijn op jezelf. Oosterhout #meervoorelkaar

Heeft u (veel) te maken met verstandelijk gehandicapten? Dan weet u als 
geen ander hoe moeilijk het is om uit te leggen waarom we binnen moeten 
blijven, vaak onze handen moeten wassen en niet mogen knuffelen. Tip: Er 
is een mooi filmpje waarin Steffie uitlegt hoe het zit met het coronavirus. U 
kunt het ook gebruiken voor jonge kinderen. Succes en veel sterkte in deze 
roerige tijd. Het filmpje vindt u op corona.steffie.nl  

Steffie geeft uitleg over het coronavirus 

Surplus: wij zijn er! 
Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? Spreekt u weinig mensen? Heeft 
u een idee? Zoekt u nog hulp of  wilt u gewoon een praatje maken? Wij zijn 
er! U bent altijd welkom om telefonisch of  per e-mail contact op te nemen 
met de (vrijwillige) medewerkers van Surplus Welzijn Oosterhout. U kunt 
bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, geldzaken, of  als 
u even een praatje wilt maken. Maar ook als u iets wilt bespreken met een 
maatschappelijk werker. Onze receptie is bereikbaar op het telefoonnummer 
0162 748 600. De receptioniste zorgt ervoor dat u wordt doorverbonden of  
wordt teruggebeld. U mag ook e-mailen naar receptieoosterhout@surplus.nl 
voor een terugbelverzoek. 

Coronaproof vrijwilligerswerk: samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel 
mensen willen iets voor een ander betekenen. Verschillende (Facebook) 
initiatieven voor burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft 
u een hulpvraag die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Bijvoorbeeld 
een boodschap doen, de hond uitlaten of  meehelpen met het thuisonderwijs 
van de kinderen… Vele Oosterhouters staan voor u klaar! U kunt uw vraag 
plaatsen op de website, een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact 
opnemen voor hulp. Kijk op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp.

Heeft u hulp nodig? Wilt u zelf helpen?
Laat het ons weten! Dat kan op drie manieren:
• Bel naar: 0162- 748600
• Mail naar: receptieoosterhout@surplus.nl
• Voor hulp door vrijwilligers/buren: www.oosterhoutvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders en maatschappelijke 
partners zorgen nog steeds voor u!

Vanwege het coronavirus zijn alle vestigingen 
van Theek 5 gesloten t/m 28 april. Theek 
5 introduceert daarom vanaf  7 april het 
Theek Away loket. Je kunt door tussen 
10:00 en 13:00 uur te bellen naar 085-
7441052 maximaal vier boeken of  andere 
materialen reserveren en een afhaaltijdstip 
af  te spreken. De boeken zijn vanaf  10 april af  
te halen bij de bibliotheken Oosterhout Centrum 
en Raamsdonksveer. Deze service wordt voorlopig 
t/m 28 april aangeboden. 

Theek Away Loket

Wanneer je een frisse neus wil halen, doe je dat in je eigen buurt. Toch 
blijven enkele plekken in Oosterhout aanlokkelijk om naartoe te gaan, 
waaronder de bossen bij Dorst en de Vrachelse hei. We ontmoedigen het 
recreëren in deze gebieden door enkele parkeerplaatsen in de buurt af  te 
sluiten. Wanneer we zien dat het verkeer zich verplaatst naar alternatieve 
parkeerplekken, zal de burgemeester ook die sluiten. We blijven herhalen, 
blijf  thuis. En een frisse neus haal je in je eigen buurt. 

Deze posters kunt u de komende weken op straat tegenkomen.

Parkeerplaatsen rondom de bossen bij Dorst 
en de Vrachelse hei blijven afgesloten

Overig


