
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

1 september 2020

Binnen en buiten 
bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Thuis Vervoer

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact?  
Aantal mensen onbeperkt. 

 
Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck?  
Aantal mensen onbeperkt.  
 
Anders binnen maximaal 
100 mensen met vaste 
zitplaats en buiten maximaal 
250 mensen.

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps- 
verband is niet toegestaan.

In het openbaar vervoer: 
 

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 
 
 
Vermijd de spits. 
 
 
In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes: 

 

Gezondheidscheck, niet- 
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 
 

In privévervoer: 
 

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers  
uit verschillende 
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.  
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

De maatregelen per 1 september

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen. Vermijd te  
drukke plekken.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter 
afstand, binnen  
én buiten.

Was vaak je  
handen.

Horeca

Bezoek thuis: Maximaal 6 
personen (exclusief  
kinderen t/m 12 jaar).  
Houd altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar. 

 
Thuisquarantaine: Kom je  
terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies van wege 
corona, dan ga je 10 dagen 
thuis in quarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel  
naar kinderopvang, school en sport.

Reserveren (vooraf of aan  
de deur), een gezondheids -
check en een vaste zitplaats 
zijn altijd verplicht. 
Bezoekers worden ge-
vraagd zich te registreren.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.
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Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor 
langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen 
zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Wanneer en waar kun je  
Tozo 3.0 aanvragen? 
  
• Tozo 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.   
• U kunt terecht bij uw woongemeente. Op de website 

van uw gemeente vindt u binnenkort meer 
informatie.  

Waarom Tozo 3.0?  
  
• Tozo 2.0 loopt 1 oktober af, maar het coronavirus 

heeft aanhoudende impact op onze samenleving en 
economie.  

• Steun blijft van belang voor behoud van werk en 
inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen 
worden.  

• Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig 
voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als 
zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in 
loondienst. Gemeenten ondersteunen zelfstandig 
ondernemers daarbij.   

Wat zijn de belangrijkste  
wijzigingen t.o.v. Tozo 2.0? 
  
• Verlenging Tozo tot 1 juli 2021.  
• Ondernemers met beschikbare geldmiddelen, in de 

vorm van (zowel zakelijk als privé) contant geld, 
bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en 
opties e.d., van bij elkaar meer dan € 46.520,- 
kunnen onder Tozo 3 geen aanspraak meer maken 
op de Tozo-uitkering levensonderhoud.  

• De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat zijn 
huishouden niet meer dan € 46.520,- aan 
beschikbare geldmiddelen bezit.  

• Gemeenten bieden extra ondersteuning aan 
zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing 
en heroriëntatie. 

Voor wie is Tozo 3.0?  
  
• Tozo 3.0 is er voor de zelfstandige die: 

- een huishoudinkomen heeft onder het sociaal 
minimum, en/of  

- wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als 
gevolg van de coronacrisis, en  

- aan de voorwaarden voldoet.  
• Voor ondernemers die minder dan € 46.520,- aan 

beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, 
bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en 
opties e.d.) bezit.

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet 
om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers. Het 
voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder 
het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de 
coronacrisis op te vangen.

Van Tozo-2 naar Tozo-3
De huidige Tozo-2 regeling loopt op 1 oktober 2020 af. Het kabinet heeft besloten dat er een vervolg op deze regeling 
komt. De Tozo-3 regeling gaat op 1 oktober 2020 in en loopt door tot 1 juli 2021. Er worden wel extra voorwaarden 
verbonden aan de Tozo-3-regeling, onder andere door invoering van een vermogenstoets.

Aanvragen Tozo-3
Tot 1 oktober 2020 kunt u nog Tozo-2 aanvragen. Een aanvraag Tozo-3 kan vanaf  1 oktober 2020 worden gedaan. 
Op dit moment worden de details van de Tozo-3 nog uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren 
wij u.

Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) 
wordt verlengd

DE MAATREGELEN PER 1 SEPTEMBER 2020

Beste 
Oosterhouters, 
de kracht van verbinden

Mijn brief aan u, Oosterhouters, wordt ook op social media geplaatst. 
Dat heeft zo zijn voordelen, want dan kan ik gelijk iets oppakken 
of soms rechtzetten. Vorige week las ik onder de brief best pittige 
reacties. Vooral de roep om “harder op te treden” en “niet zo mooi 
te praten”, heeft me best aan het denken gezet. Moet ik in mijn 
brieven aan u “hardere taal” gebruiken? “Nee”, is mijn mening. 
Want ik geloof in de kracht van verbindende taal.

Ik heb de overtuiging dat we alleen sámen de coronatijd doorkomen. 
En ook de tijd na corona wil ik graag samen met u optrekken. En dat 
kan volgens mij alleen als je verzoenende verbindende taal gebruikt. 
Harde taal is makkelijk en je hoort en leest het overal in de wereld. 
Maar je ziet er ook de ellende ontstaan. Mensen die tegenover elkaar 
komen te staan. Die harde taal naar elkaar roepen en niet meer naar 
elkaar willen luisteren.

Verzoenende, verbindende taal is iets anders dan “mooipraten”. Het 
is namelijk ook eerlijke taal. Dat je het soms ook niet weet, dat je 
graag de ander de ruimte geeft om iets anders te vinden of zelf met 
een oplossing te komen. Daarnaast is eerlijke taal krachtige taal als 
de situatie erom vraagt. Wanneer in Oosterhout iets niet veilig is, is 
mijn grens of mijn “nee” heel duidelijk. Maar ik leg hem wel uit aan 
u. Zodat ik u aan mijn grenzen kan verbinden. En u bereid blijft te 
luisteren.

Deze week was ik weer met de gemeenteraad op werkbezoek. We 
gingen op de fiets naar Den Hout. Een inwoner van dit mooie kerkdorp 
vertelde ons op de Brink, vol passie en liefde, over het ontstaan van 
het dorp en de groei. Hij pleitte zelfs voor een zelfstandige gemeente. 
Dat gaat mij dan iets te ver (duidelijke grens), maar het laat wel zien 
dat de Houtenaren zich zeer bewust zijn van wat ze willen. En ik 
vind dat (als dorpsjongen) mooi. De gemeenteraad gaat binnenkort 
in discussie hoe zij dit soort ideeën met wijkgericht werken handen 
en voeten willen geven. Tijdens de rondgang vertelden de inwoners 
duidelijk en eerlijk waar zij samen kansen zien op het gebied van 
woningbouw en hebben zij ook hun zorgen geuit over de - door Den 
Hout - minder gewenste projecten. 

Wij, de raad en ik, leggen veel wijk/buurtbezoeken af om de stad nog 
beter te leren kennen en verbindingen te leggen. Op basis van mijn 
brief aan u vorige week (waarin ik ook een werkbezoek beschreef), 
gaven inwoners aan om ook eens naar hún buurt te komen. De 
gemeenteraad heeft een heel schema met wijkbezoeken. Iedere 
wijk/buurt/dorp kan in overleg met de griffie een bezoek inplannen. 
Maar schroom niet om bij medewerkers van de gemeente aan de bel 
te trekken als u een (urgente) vraag heeft voor uw straat of buurt. 
Daarvoor hoeft u niet op mij te wachten. Ik verbind hen graag aan u 
en u aan hen, om samen Oosterhout nóg mooier te maken.

Kortom, harde taal? Daar doe ik niet aan mee. Wel krachtig waar het 
nodig is, maar mijn voorkeur heeft verbindende taal. Uiteindelijk 
moeten we het samen doen en dat lukt alleen als we elkaars taal 
spreken én ernaar willen luisteren.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout
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Binnen en buiten 
bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Thuis Vervoer

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact?  
Aantal mensen onbeperkt. 

 
Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck?  
Aantal mensen onbeperkt.  
 
Anders binnen maximaal 
100 mensen met vaste 
zitplaats en buiten maximaal 
250 mensen.

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps- 
verband is niet toegestaan.

In het openbaar vervoer: 
 

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 
 
 
Vermijd de spits. 
 
 
In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes: 

 

Gezondheidscheck, niet- 
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 
 

In privévervoer: 
 

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers  
uit verschillende 
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.  
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

De maatregelen per 1 september

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen. Vermijd te  
drukke plekken.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter 
afstand, binnen  
én buiten.

Was vaak je  
handen.

Horeca

Bezoek thuis: Maximaal 6 
personen (exclusief  
kinderen t/m 12 jaar).  
Houd altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar. 

 
Thuisquarantaine: Kom je  
terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies van wege 
corona, dan ga je 10 dagen 
thuis in quarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel  
naar kinderopvang, school en sport.

Reserveren (vooraf of aan  
de deur), een gezondheids -
check en een vaste zitplaats 
zijn altijd verplicht. 
Bezoekers worden ge-
vraagd zich te registreren.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.
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Steun- en herstelpakket voor economie en  
arbeidsmarkt
Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning.  
Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen vanaf 1 oktober 2020

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW)  
• Verlengd tot en met 30 juni 2021  

(3 tijdvakken van 3 maanden) 
• Aanvragen per medio november 
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)  
• Verlengd tot en met 30 juni 2021 
• Aanvragen per oktober, exacte datum 

afhankelijk van gemeente 
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
• Verlengd tot en met 30 juni 2021  

(3 tijdvakken van 3 maanden) 
• Aanvragen per 1 oktober 2020 
• Voorwaarden zijn gewijzigd

NL leert door  
• Lopende regeling 
• Aanvragen per direct 
• Kosteloze ontwikkeladviezen en (online) 

scholing

Belastingmaatregelen  
• Aanvraag uitstel betaling tot  

1 oktober 2020 
• Uitstel loopt uiterlijk t/m 31 december 2020 
• Verlaging invorderingsrente t/m 31 december 

2021 
• Ruime betalingsregeling (2 jaar) vanaf 1 

januari 2021

Coronakrediet en 
garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
• Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 
• Klein Krediet Corona (KKC) 
• Qredits 

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociale ondersteuning   
• Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk 
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing 
• Tegengaan van armoede en problematische schulden 
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Investeringsmaatregelen   
• Investeringen in o.a. infrastructuur naar voren halen 
• Investeren in een nationale scale-up-faciliteit 
• Reservering voor participatie in privaat fonds om (middel)grote 

bedrijven te herkapitaliseren 
• Versterken fondsvermogen van de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen voor innovatief mkb 
• Meer cofinanciering van EU-programma’s t.b.v. Nederlandse 

ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

Heeft u een test gedaan en bent u in afwachting van de uitslag? Blijf dan 
thuis tot u de uitslag weet. U mag niet naar werk, school, of winkel. U en 
uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft u koorts of last van 
benauwdheid? Dan moeten uw huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zij 
zelf geen klachten hebben.

Negatieve uitslag corona
Is de uitslag negatief? Dan hoeft u niet meer thuis te blijven en kunt weer 
naar buiten en aan het werk. Kinderen mogen weer naar school en naar de 
opvang. Krijgt u opnieuw klachten? Blijf  dan thuis en laat u opnieuw testen. 

Positieve uitslag corona
Blijkt uit de test dat u corona heeft? Dan wordt u gebeld door een GGD-
medewerker voor het bron- en contactonderzoek. U en uw huisgenoten 
blijven 10 dagen thuis. Over deze thuisisolatie zal de GGD-medewerker u 
dan uitgebreid informeren.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl 

Coronatest gedaan? Blijf thuis tot u 
de uitslag heeft

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Uit onderzoek van Unicef  blijkt dat Nederlandse kinderen het meest gelukkig zijn in vergelijking met 41 andere 
welvarende landen. Ons land staat bovenaan de ranglijst als het gaat om onder andere mentale en lichamelijke 
gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Negen op de tien kinderen in Nederland geven aan dat ze tevreden zijn 
met hun leven. In het rapport zijn veel zaken aan bod gekomen zoals scholing, gezondheid, obesitas, schermtijd, 
suïcide, kindersterfte, pesten en de mate waarin kinderen erin slagen om nieuwe vrienden te maken. 

Kinderarmoede in Nederland
Nederland scoort niet op alle punten hoog. Zo is één op de vier Nederlandse kinderen te dik en ervaren kinderen in 
toenemende mate de druk om te presteren op school. Ook waarschuwt Unicef  voor de gevolgen van de corona crisis 
en de toename van kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Vóór de corona crisis leefden ongeveer een 
half  miljoen huishoudens, ongeveer 8 procent van de bevolking, in armoede. De verwachting is dat dit aantal snel 
zal stijgen. Het hebben van een betaalde baan is daarbij geen garantie op een toereikend inkomen en de kans te 
ontsnappen aan armoede. 

Leergeld wil sociale uitsluiting tegengaan
Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede lopen vaker een leerachterstand op, zijn minder vaak lid van een 
sportvereniging, verlaten vaker voortijdig school, hebben meer risico op een slechte gezondheid, scoren vaker lager 
dan gemiddelde schoolresultaten en hebben later vaak een minder goed betaalde baan. Opgroeien in armoede 
heeft verstrekkende gevolgen op de lange termijn. Stichting Leergeld wil deze ‘scherpe kantjes’ eraf  halen en ervoor 
zorgen dat kinderen wel kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Vooral op school wordt armoede soms pijnlijk 
duidelijk, omdat ouders de ouderbijdrage of  het schoolreisje niet kunnen betalen, of  een laptop die nodig is voor 
schoolopdrachten niet kunnen aanschaffen vanwege de kosten. Stichting Leergeld wil deze sociale uitsluiting tegen 
gaan, zodat geen enkel kind wordt buitengesloten. 

Je kunt nog een aanvraag indienen bij stichting Leergeld voor schooljaar 2020- 2021. 
Ga naar www.leergeldwbo.nl/aanvraag en dien je aanvraag. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op elke dinsdag t/m 
donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur op telefoonnummer 0162-458487. 

Nederlandse kinderen erg gelukkig

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 verschillende steunmaatregelen voor ondernemers. Het nieuwe pakket 
loopt tot in 2021 en richt zich op: steun, helpen aanpassen en investeren. Ook duren de verschillende regelingen 
langer. Op die manier probeert het kabinet meer zekerheid te bieden in deze voor veel mensen zware tijd.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf  1 oktober 2020
• NOW (tegemoetkoming loonkosten), verlengd tot en met 30 juni 2021
• Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen), verlengd tot en met 30 juni 2021
• TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb), verlengd tot en met 30 juni 2021
• Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 
2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar 
ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af  te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente 
naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten 
worden geconfronteerd.

Meer informatie? 
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl/steunpakket 
of  op www.kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117. 
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling 
tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de 
eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers 
terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Verlenging van verschillende financiële 
regelingen voor zelfstandige ondernemers

Mijn kind is verkouden, mag hij/zij dan naar school?
Zit uw kind in groep 1 of  2 van de basisschool? Dan mag hij/zij gewoon naar 
school en naar de BSO bij een neusverkoudheid. Behalve:

• als uw kind ook koorts of  andere corona-klachten heeft;
• als uw kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde  
 coronabesmetting;
• als uw kind een huisgenoot is van iemand met koorts (boven 38 graden  
 Celsius) en/of  last van benauwdheid heeft.

Zit uw kind in groep 3 of  hoger? Dan gelden de normale regels voor 
thuisblijven. Uw kind blijft thuis:

• bij verkoudheidsklachten of  andere klachten die passen bij corona  
 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging,  
 koorts vanaf  38 graden Celsius en/of  plotseling verlies van reuk of   
 smaak);
• als een huisgenoot van uw kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of   
 last van benauwdheid heeft.

Waarom mogen jonge kinderen met een neusverkoudheid wel naar school?
Jonge kinderen zijn vaak verkouden. Bij hen verloopt corona niet ernstig en 
hun rol in de verspreiding van corona lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen 
kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of  2 van de basisschool ook 
met een neusverkoudheid naar school of  de kinderopvang.

Als mijn kind langdurige verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, mag 
hij/zij dan wel naar school?
Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft, of  chronisch verkouden is, dan herkent 
u de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school of  de opvang. Twijfelt 
u of  zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot 
de klachten voorbij zijn of  laat uw kind testen.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Verkoudheid en school: hoe zat het 
ook alweer?


