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Tegemoetkoming kosten aan Helmondse
MKB’ers
Tijdens de afgelopen persconferenties heeft het Kabinet
beperkingen opgelegd. Een grote groep ondernemers in
Helmond heeft te maken met deze beperkingen.
Inmiddels heeft het kabinet besloten om zowel de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) als de Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) weer te activeren. Het
is belangrijk om aanvragen van de landelijke steunpakketten
bij het Rijk, UWV of in het geval van Helmond Senzer goed en compleet in te dienen om
vertraging van de besluitvorming te voorkomen.
Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021
Het College van B&W heeft daarom, op 14 december 2021, het besluit genomen om
ondernemers, die geraakt worden door de gevolgen van de huidige maatregelen om de
pandemie te bestrijden en die voldoen aan de opgestelde criteria, met deze regeling financieel
te ondersteunen middels een eenmalige subsidieregeling. Deze eenmalige subsidie kan worden
verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van een
derden-verklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij de landelijke
steunmaatregel NOW 5 en/of de TVL Q4, 2021, welke wordt uitgevoerd door een erkende
dienstverlener, vallend onder de SRA, of Nederlandse Orde van Administratie en
Belastingdeskundigen (NOAB) of vermeld staan in het Register belastingadviseurs en De
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants.
zie de voorwaarden >>bijlage 2 Algemene voorwaarden Subsidieregeling Covid-19 MKB
ondersteuning 2021.pdf>>

Wijziging Winkeltijden Besluit Helmond 2013
Zie bijgaande verordening.
In het kort het meest relevante:
voorheen moesten de winkels op Goede Vrijdag,
Dodenherdenking en 24 dec kerstavond om 19.00 uur dicht.
Deze beperkingen zijn er nu uitgehaald.
Wijzingsbesluit Winkeltijdenverordening 2013.pdf
Verordening winkeltijden Helmond 2013 actulisatie.pdf
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