
Ondernemen is omgaan met uitdagingen. 
Maar de coronacrisis stelt ondernemers 
voor een uitzonderlijk grote opgave. 
Hoe houd je je bedrijf levensvatbaar 
in een samenleving die (deels) op slot 
is gegaan?

Een uitzonderlijke
periode

Ondernemen
in coronatijd

De gemeente
Duiven staat voor

u klaar!

Activiteiten en initiatieven ter ondersteuning van ondernemers

De gemeente helpt
Wij steunen en faciliteren ondernemers waar mogelijk bij de 
initiatieven die zij ontplooien. Want ook in de coronacrisis zoeken 
talloze ondernemers op creatieve wijze naar mogelijkheden. In veel 
gevallen kan de gemeente met (tijdelijke) aanpassingen in beleidskaders 
en lokale wet- en regelgeving hen net dat extra steuntje in de rug 
geven. Ook wijzen wij ondernemers op relevante steunmaatregelen 
van de overheid.

Een overzicht
In deze folder geven wij een overzicht van de verschillende  
activiteiten en initiatieven ter ondersteuning van ondernemers.  
Vooral bedoeld om ideeën op te doen, voor uw eigen bedrijf   
of om door te geven aan ondernemers in uw omgeving.  
Mist u bepaalde maatregelen of hebt u tips en adviezen voor  
extra ondersteuning? Stuur dan een mail naar Patrick Sessink,  
bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Duiven: 
p.sessink@1stroom.nl



1. Oprichting Liemers Ondernemers Portaal
Het Werkgevers Service Punt Midden-Gelderland (WSP-MG), de 
Regionale Sociale Dienst (RSD) en de gemeenten Duiven, Westervoort 
en Zevenaar hebben dit portaal in het leven geroepen om snel 
uitvoering te kunnen geven aan de TOZO-regeling voor ondernemers. 
Binnengekomen ondernemersvragen worden doorgezet naar de juiste 
personen. Binnen 48 uur krijgt de ondernemer te horen wie zijn vraag 
in behandeling heeft en hoe het vervolgproces eruit ziet.

2. Faciliteren horecaondernemers bij nieuwe activiteiten
Horecaondernemers in het centrum van Duiven zijn gestart met 
cateringactiviteiten om alsnog inkomsten te genereren. Om dit mede 
mogelijk te maken heeft de gemeente de venstertijden verruimd, 
zodat ondernemers buiten venstertijden toegang krijgen tot het 
Remigiusplein en vanuit hun eigen pand de catering kunnen verzorgen.

3. Verruiming terrassen
Het beleidskader ‘Tijdelijke terrasverruiming in verband met 
coronamaatregelen’ is medio 2020 vastgesteld en blijft ook in 2021 
van toepassing.

4. Maatwerk belastingen
Ondernemers en inwoners die moeite hebben met het betalen van 
de gemeentelijke belastingen kunnen contact opnemen met het Team 
Belastingen, om de mogelijkheden van een betalingsregeling (voor 
bijvoorbeeld reclamebelasting centrum) te bespreken.

5. Ondersteuning campagne Koop Lokaal
Steun onze ondernemers in coronatijd! MKB Duiven, de 
Ondernemersvereniging Centrum Duiven (OCD), Stichting Promotie 
Centrum Duiven (SPCD) en de gemeente Duiven zijn gestart met de 
campagne Koop Lokaal. Tien weken lang verschijnt er een advertentie 
in de Duiven Post over het belang van lokaal kopen, waarbij telkens 
iemand anders aan het woord wordt gelaten. Er zijn posters 
opgehangen bij ondernemers, op de driehoeksreclameborden op 
lantaarnpalen, op de verenigingsborden bij de entrees van Duiven, 
Loo en Groessen en de verkiezingsborden in de gemeente.

6. MKB-Deal Digitaliseringsvouchers
MKB-ondernemers, met tussen de 1 en 50 werknemers, kunnen per 
1 maart 2021 vouchers aanvragen om hulp te krijgen bij digitalisering. 
Veel MKB’ers realiseren zich door de coronacrisis dat digitalisering 
kansen biedt voor groei en innovatie, maar zij hebben vaak niet het 
geld, de tijd of de kennis om deze kansen te benutten. De 
gemeente Duiven heeft 6 vouchers beschikbaar gesteld.

7. Gratis quickscan voor ondernemers
Het Liemers Ondernemers Portaal biedt ondernemers een gratis 
quickscan aan. Deze maakt duidelijk hoe uw bedrijf ervoor staat en 
wat ervoor nodig is om een gezond toekomstperspectief te creëren. 
Onderdeel van de quickscan is een verwijskaart voor verdere 
ondersteuning van zelfstandige ondernemers. 

8. Boa’s geven uitleg
De landelijke coronaregels zijn soms voor meerdere uitleg vatbaar, 
daarom stemmen wij deze af met de andere gemeenten binnen onze 
veiligheidsregio. Binnen en buiten onze gemeente willen we gelijke 
gevallen gelijk behandelen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. 
Bij de introductie van nieuwe regels denken onze boa’s graag met u 
mee, over de invoering van protocollen of over een correcte 
coronaproof indeling van uw (winkel)pand of terras.

9. TONK-regeling
Huishoudens kunnen door de coronacrisis te maken krijgen met een 
terugval in hun inkomen. In sommige gevallen kunnen zij daardoor 
noodzakelijke kosten niet meer betalen. De overheid heeft 
daarvoor een noodmaatregel aangekondigd: Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een tijdelijke aanvulling op de 
bestaande Bijzondere Bijstandregeling, speciaal bedoeld voor 
mensen die niet in aanmerking komen voor bestaande regelingen. 
De TONK kan vanaf medio maart 2021 bij de gemeente worden 
aangevraagd, en geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 
tot en met 30 juni 2021.

De top 10 – Extra maatregelen in coronatijd



10. Vrijstelling evenementen van leges
Als een evenement door corona onverhoopt niet doorgaat, dan kan 
er een verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester 
en wethouders om leges niet in rekening te brengen. Groepen, 
instellingen, stichtingen of verenigingen die evenementen organiseren 
die ten goede komen aan de Duivense samenleving, krijgen geen 
leges in rekening gebracht. 

De overige 11 

Wat deden we al 
en waar gaan we 
mee door? 

1. Hulp bij verduurzaming bedrijven
en bedrijventerreinen

Op bedrijventerrein ’t Holland heeft gemeente Duiven samen 
met Groene Allianties De Liemers, MKB Duiven en Lindus een pilot 
opgezet waarin ondersteuning wordt geboden aan ondernemers 
die hun bedrijf willen verduurzamen.

2. Start woningbouw Vitaal Centrum Duiven
Recent is uitvoering gegeven aan fase 4 van Vitaal Centrum Duiven, 
waardoor er naar verwachting in 2022 kan worden gestart met 
de woningbouw.

3. Herinrichting van de Rijksweg
In goed overleg met betrokken ondernemers is besloten om 
begin 2022 te starten met de uitvoering.



4. Actief betrekken lokale en regionale 
    ondernemers bij aanbestedingen

Eén van de uitgangspunten in het inkoopbeleid van de gemeente 
is dat zij Liemerse ondernemers actief wil betrekken in onderhandse 
aanbestedingen van de gemeente, overigens zonder hen voorrang 
of exclusiviteit te kunnen bieden. Tot € 30.000,- (en in sommige 
gevallen tot € 50.000,-) mag een budgethouder zelf een opdracht 
gunnen aan een regionale ondernemer die voor gunning in 
aanmerking komt. Tot de Europese drempelwaarde kan de 
budgethouder drie tot vijf partijen uitnodigen, en dat kunnen regionale 
partijen zijn. Uiteraard moet de budgethouder daarbij streven naar de 
beste prijs-kwaliteitverhouding en naar bijvoorbeeld duurzaamheid 
en inzet van social return. Ondernemers in de Liemers die willen 
meedingen naar opdrachten van de gemeente kunnen zich 
inschrijven op www.inkoopapp-deliemers.nl.

5. Geen verhoging toeristenbelasting
In de voorjaarsnota wordt een voorstel meegenomen om de komende 
jaren het tarief voor de toeristenbelasting in de gemeente Duiven te 
bevriezen, en te streven naar harmonisatie van de toeristenbelasting 
in de Liemers.

6. Versterking economische sectoren de Liemers
In de uitvoering van de Liemerse Economische Visie besteden we volop 
aandacht aan de versterking van de sectoren Logistiek, Maakindustrie 
en Vrijetijdseconomie. Daarnaast blijven we inzetten op de regionale 
ontwikkelagenda, om de komst van nieuwe bedrijven naar de 
Liemers te kunnen blijven faciliteren.

7. Invoering toeristische bewegwijzering
Om de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente Duiven 
te stimuleren, voeren we toeristische bewegwijzering in. 
Deze faciliteert bezoekers en brengt toeristisch-recreatieve 
bedrijven en voorzieningen onder de aandacht.

8. Ontwikkelen toeristisch marketingplan de Liemers
De gemeente ontwikkelt een toeristisch marketingplan voor 
de Liemers, om de gehele regio – en dus ook de gemeente  
Duiven – als toeristisch-recreatief gebied beter te positioneren,  
en daarmee de bestedingen in deze sector te laten toenemen.

9. Stimuleren uitbreiding stageplaatsen 
Onderwijsinstellingen op verschillende niveaus zijn voor verschillende 
opleidingen op zoek naar stageplaatsen. De scholier of student van nu 
is de medewerker van morgen. Voldoende stageplaatsen in de gemeente 
Duiven en de Liemers vergroten de kans dat deze scholieren en 
studenten ook na hun opleiding in de gemeente Duiven en de Liemers 
blijven. Wij denken graag mee met bedrijven over mogelijkheden om 
meer stageplaatsen beschikbaar te stellen en bieden de gemeentelijke 
communicatiekanalen aan om ideeën en initiatieven te promoten.

10. Doorzetten ‘Rode loper-benadering’ 
Tijdens de kredietcrisis is de campagne Duiven Maakt Het Waar 
ontwikkeld om onder meer de kaveluitgifte te stimuleren. Door op één 
plek het aanbod van verschillende lokale en regionale bedrijventerreinen 
te combineren, laten we zien dat elk bedrijf in Duiven kan landen. 
De Rode Loper-benadering sluit hierbij aan: de bedrijfscontact-
functionaris als eerste ingang voor ondernemers, het Bedrijventeam 
(dat bestaat uit verschillende disciplines) houdt wekelijks een vinger aan 
de pols voor de voortgang van lopende initiatieven voor bestaande en 
nieuwe ondernemers en een ‘Ja-mits-houding’ bij nieuwe plannen. 
Dit alles draagt bij aan een uitstekend vestigingsklimaat voor 
ondernemers en maakt Duiven tot een economische motor in de regio. 

11. Uitbreiding bedrijventerreinen
Duiven wil ook in de toekomst ruimte blijven bieden aan nieuwe 
ondernemers en ondernemers die willen uitbreiden. Bij de ontwikkeling 
van locaties spelen zaken als duurzaamheid en toekomstbestendigheid 
een belangrijke rol. Daarbij hebben we ook oog voor de locatie die 
achterblijft in Duiven bij een verplaatsing van bedrijfsactiviteiten.

Mist u onderwerpen of hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of tips 
voor ons? Mail Patrick Sessink p.sessink@1stroom.nl bedrijfscontactfunctionaris 
van de gemeente Duiven of bel hem op +31 6 53 85 85 84. Alvast bedankt!

Vragen of tips? Laat het ons weten


