
Gemeente Brunssum 
 
Heeft sinds de eerste lockdown een Coronafonds van 1 mln. 
 
Deze liep tot 31-12-2020, maar wordt volgens Remco van der Steen op zeer korte termijn 
gewoon verlengd. In de eerste lockdown zijn er diverse maatregelen getroffen en die zullen 
waarschijnlijk nu ook weer volgen. Hierbij gaat het over ondernemers, maar ook 
verenigingen die van ons huren of anderszins een relatie hebben met de gemeente 
Brunssum. 
 
Uitgangspunt is dat ondernemers eerst naar de rijksregelingen worden doorverwezen en als 
daar geen vangnet is dan kunnen wij kijken wat wij kunnen betekenen. Dat is dus 
situationeel afhankelijk. 
 
Wij hebben op onze site algemene informatie staan omtrent corona en daar is ook een 
onderdeel voor de ondernemers aan toegevoegd. 
 
https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Info
rmatie_over_het_Coronavirus 
 
Tevens heeft de gemeente Brunssum op de gemeentepagina in de Hallo Brunssum onlangs 
een pagina besteed aan de maatregelen voor de ondernemers incl. een doorverwijzing naar 
de relevante informatie. 
 
Indien men vragen heeft, heeft Remco van der Steen vanuit zijn rol ook aangegeven aan de 
bel te trekken en hem te contacteren (mailing OCB en BIB december). Inhoudelijk is hij niet 
van alles op de hoogte maar kan in ieder geval zorgdragen voor een warme doorgeleiding. 
 
De gemeente Brunssum heeft voor 2021 (en einde 2020) ook de precarioheffing afgeschaft. 
 
 
Informatie voor ondernemers 

  
Tozo verlengd tot 1 juli 2021 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 

2021. De Tozo-3 is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen voor het ondersteunen 

van economie en arbeidsmarkt in de coronacrisis. 

Tozo-3 in het kort 

• Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen 
voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud 
aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm). 

• Wie als ondernemer al een uitkering levensonderhoud Tozo-2 kreeg, kan via een 
mutatieformulier Tozo-3 aanvragen. 

• Voor de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de 
voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden 
aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157,- (tenzij dit maximale 
bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2). 

Toets op beschikbare geldmiddelen 

https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Informatie_over_het_Coronavirus
https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Informatie_over_het_Coronavirus


Toegevoegd aan Tozo-3 is de toets op beschikbare geldmiddelen 

De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in 

aanmerking komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden 

dat beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520. 

Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen 

(aandelen, obligaties, opties e.d.). 

Zaken als de eigen woning, een bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden 

tellen niet mee. 

Aanvragen 

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers nog Tozo-2 aanvragen. 

Na 1 oktober kunnen ondernemers Tozo-3 aanvragen. 

Net als bij de eerste twee Tozo-regelingen geeft de gemeente Maastricht uitvoering aan Tozo-

3 voor de gemeente Brunssum. 

Een aanvraag indienen doet u via www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Hier vindt u ook meer 

informatie over Tozo-3. 

 
Tegemoetkoming schade voor ondernemers 

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor 

ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen tegen het coronavirus.  

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste 

lasten te kunnen betalen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. 

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient een ondernemer te voldoen aan 

een aantal voorwaarden. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op 

deze website. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. Aanvragen kunnen 

alleen online worden ingediend. 

 
NOW-regeling voor ondernemers 

Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies kunnen compensatie 

aanvragen voor loonkosten via de nieuwe NOW-regeling. Dat kan vanaf maandag 6 april 

2020 bij het UWV. 

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld 

voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies 

(tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming 

in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. 

http://www.gemeentemaastricht.nl/tozo
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De 

tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. 

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de NOW-regeling. 

De NOW-compensatie aanvragen kan bij het UWV. 

  

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers 

De BsGW, die de lokale belastingen int voor onder andere de gemeente Brunssum, schort 

voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor 

ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten 

richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 

2020. 

Kijk voor meer informatie over deze maatregel op de website van de BsGW. 

 
Overige informatie voor ondernemers 

• Ontmoetingsplek voor ondernemers op het MKB Limburg Platform 
• Informatie voor ondernemers gebundeld op Ondernemersplein 
• Het Corona-loket van de Kamer van Koophandel. Het KVK Coronaloket is ook 

telefonisch bereikbaar via 0800-2117. 
• Veelgestelde vragen over financiële maatregelen 

Heeft u dringende vragen? Neem dan, bij voorkeur, per e-mail contact op met de gemeente 

Brunssum, via ondernemersloket@brunssum.nl. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now-wat-en-voor-wie
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/
https://bsgw.nl/nl/nieuws
https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/
https://www.kvk.nl/coronaloket/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
mailto:ondernemersloket@brunssum.nl

