ONDERSTEUNINGSPAKKET
voor onze ondernemers

De gemeente Achtkarspelen wil
ondernemers steunen. Zij krijgen
de mogelijkheid om tijdelijk gebruik
te maken van enkele maatregelen.

BETALINGSREGELING
HEFFINGEN & BELASTINGEN

KOSTEN EVENEMENTENVERGUNNINGEN

BETALINGSACHTERSTANDEN

Kosten (leges) voor evenementen

Voor invorderingsmaatregelen

die niet doorgaan, betalen wij op

op betalingsachterstanden

verzoek terug. Voor evenementen die

zijn maatwerkoplossingen

opschuiven kan kostenloos een tweede

bespreekbaar. Neem voor een

aanvraag gedaan worden. Kosten voor

eventuele opschorting tot 31

een omgevingsvergunning (bouwleges)

juli, contact met ons op.

gekoppeld aan een evenement, betalen
wij op verzoek ook terug.

Ondernemers kunnen uitstel vragen
(bedrijf en privé) voor betaling van de

regeling geldt ook voor opgelegde aanslagen
die voor eind mei 2020 betaald moeten worden.

VERLEENDE SUBSIDIES
Initiatiefnemers van activiteiten of
evenementen waarvoor al subsidie
is verleend, gaan wij benaderen. Per

BEVOORRADING
SUPERMARKTEN
Supermarkten krijgen tijdelijk
de gelegenheid voor ruimere
bevoorradingstijden (24/7).

situatie bekijken we of terugbetaling
nodig is. Zijn er al kosten gemaakt,

VERRUIMING WINKELTIJDEN

dan houden wij daar rekening mee.

FACTUREN

Winkels mogen tijdelijk op zondag open zijn
Wij blijven facturen zo

van 9.00 - 18.00 uur. Voor de verruiming van de
te vragen via onze website.

HUUR GEMEENTELIJKE
SPORTACCOMMODATIES

spoedig mogelijk betalen.

Huurders van onze sportaccommodaties
krijgen op verzoek drie maanden

AFHALEN EN BEZORGEN

uitstel van betaling. Huur van
gemeentelijke sportaccommodaties
door sportverenigingen en -clubs

Horecabedrijven mogen maaltijden bezorgen of

wordt tijdens de corona-sluiting niet in

laten afhalen. De voorschriften van het RIVM zijn

rekening gebracht. Voor pachters van

met verkeersveiligheidsvoorschriften leidend.

kantines in onze sporthallen wordt de
sluitingsperiode gecompenseerd.

AANVRAGEN
VERGUNNINGEN
Vergunningsaanvragen blijven
wij op het gebruikelijke
niveau verwerken en
verlenen binnen de wettelijke
termijnen.

BEDRIJFSKAVELS
Heeft u een optie op een bedrijfskavel? In
overleg met ons is deze optie te verlengen.

Informatie over het coronavirus en
details over de maatregelen voor
ondernemers staan op onze website

INFORMATIE
Vragen of meer informatie over deze maatregelen? Neem contact op via 14 0511.

www.achtkarspelen.nl/coronavirus

