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10 maatregelen om ondernemers en flexwerkers
door coronacrisis te helpen
De gemeente heeft tien maatregelen
getroffen om te zorgen dat Groningse
ondernemers, zzp-ers en flexwerkers
de coronacrisis doorstaan. Door de
crisis verliezen veel bedrijven hun
klandizie en krijgen flexwerkers geen
opdrachten meer.
We leggen de maatregelen in dit
artikel kort uit. Voor een uitgebreidere
uitleg, kijk op gemeente.groningen.nl/
coronavirus

1.	We verlenen uitstel van lokale
belastingen voor ondernemers.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld
logiesbelasting en
precario(belasting).
2. 	We betalen onze rekeningen aan
ondernemers zo snel mogelijk.
En rekeningen die aan ons
betaald moeten worden, mogen
wat langer blijven liggen.
3. 	Voor ZZP-ers en flexwerkers, die
voor ons werken, verplaatsen we
opdrachten en betalen we

gedeeltelijk vooruit. Komt werk
helemaal te vervallen, dan kijken
we naar extra ondersteuning.
4. 	Bedrijven en organisaties die
panden van ons huren, kunnen
tot drie maanden uitstel van
betaling krijgen.
5. 	Organisaties die we subsidiëren
en onvoldoende geld in kas
hebben, kunnen eerder hun
subsidie ontvangen.
6. 	We gaan soepeler om met
prestatie-eisen voor organisaties,
die subsidies van de gemeente
ontvangen.
7. 	Alle evenementen zijn tot 1 juni
verboden. Als een vergunning of
ontheffing is aangevraagd en daar
is voor betaald, dan krijgt de
aanvrager dat geld terug.
8. 	Winkels in de binnenstad krijgen
ruimere tijden voor bevoorrading.
Tijdelijk kan dat tussen 5.00 uur
’s ochtends en 18.00 ’s avonds.
9. 	We hebben als gemeente geld
klaarliggen om nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken.
10. 	Als laatste doen we een oproep
aan ondernemers om elkaar te
ontzien. Ga coulant om met huur
en schulden. Blijf zoveel mogelijk
je inhuurkrachten aan het werk
houden. Inwoners vragen we om
zoveel mogelijk lokaal hun geld te
blijven uitgeven.

Kinderen mogen coronavragen
stellen aan burgemeester
Koen Schuiling
Kinderburgemeester Floor roept alle
kinderen in de provincie op om hun
vragen over corona te stellen aan
burgemeester Koen Schuiling.
Als voorzitter van de Veiligheidsregio
Groningen leidt hij de coronacrisis in
goede banen.
Kinderburgemeester Floor (zie foto):
“Wil je bijvoorbeeld weten of je nog
buiten mag spelen of wanneer de
school weer begint? Stel dan je vraag

aan de burgemeester. Hij is heel
aardig en misschien beantwoordt hij
jouw vraag wel.” De beste of leukste
vragen beantwoorden we op social
media.
Hoe doe je mee?
Maak een filmpje van jezelf, waarin je
de vraag stelt. Vermeld ook je naam,
leeftijd en woonplaats. Insturen kan
via Whatsapp op nummer:
06-25184832.

Aangepaste dienstverlening gemeente Groningen
Onze dienstverlening gaat ondanks
de coronacrisis zoveel mogelijk door.
We hebben een paar aanpassingen
moeten maken. De belangrijkste leest
u hier. Het kan zijn dat de situatie
alweer anders is op de dag dat u dit
leest. Kijk daarom voor de meest
actuele informatie op onze website:
gemeente.groningen.nl/coronavirus
De meeste loketten, zoals bouwen en
wonen, werk en inkomen en horeca,
zijn gesloten of uitsluitend via afspraak
toegankelijk. Op onze website ziet u
welk loket welke regeling heeft.
Loketten burgerzaken
De loketten Burgerzaken op de locaties
Kreupelstraat, Haren en Ten Boer zijn
op afspraak geopend. De loketten op
de locaties Hoogkerk en Lewenborg
zijn tijdelijk dicht. Daardoor kunnen de
loketten van de Kreupelstraat, Haren
en Ten Boer wel open blijven.
U kunt er voor een afspraak terecht op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. U kunt een afspraak maken
via www.gemeente.groningen.nl of
bellen met 14 050.
Ophalen paspoort, rijbewijs, id-kaart
Omdat de locaties Lewenborg en
Hoogkerk gesloten zijn, kunt u daar
aangevraagde paspoorten, rijbewijzen

en ID-kaarten ophalen op de locatie
Kreupelstraat. U hoeft hiervoor geen
afspraak te maken. Hebt u gezondheidsklachten (verkouden, hoesten,
koorts), dan vragen we u wél vriendelijk uw afspraak uit te stellen.
Geen leerlingenvervoer
In verband met het coronavirus zijn
alle scholen en kinderdagverblijven
gesloten. Daarom rijden er ook geen
bussen voor het Leerlingenvervoer.
Voor ouders werkzaam in cruciale
beroepsgroepen en vitale processen,
is er een uitzondering. Als de school/
kinderopvang van uw kind open is, is
wel vervoer mogelijk. Neem eerst
contact op met de school/kinderopvang om er zeker van te zijn dat deze
open is, en daarna met uw vervoerder.
Afval, chemokar en oud papier
De chemokar voor het inleveren van
Klein Chemisch Afval komt t/m 6 april
niet in uw buurt of wijk. Voorlopig
komen verenigingen en Goudgoed
niet langs om oud papier op te halen.
Zet dus geen oud papier langs de
straat! In wijken waar de gemeente
zelf oud papier aan huis inzamelt
wordt oud papier wel opgehaald.
Kijk op uw (digitale) afvalwijzer of dit
voor uw wijk geldt. U kunt uw oud
papier nog wel kwijt in een openbare

Stel bezoek aan afvalbrengstation
zoveel mogelijk uit
De gemeente verzoekt inwoners om
het wegbrengen van afval naar de
afvalbrengstations even uit te stellen
tijdens de coronacrisis. Zo voorkomen we drukte en lange wachttijden
bij afvalbrengstations. Wilt u hier toch
afval storten? Kom dan alleen en
houd u aan de nu geldende regels.
Vanwege het coronavirus werken veel
mensen thuis en ruimen ze veel op.
Daardoor brengen ze veel spullen
naar de afvalbrengstations en zijn de
wachttijden langer. We vragen u om
begrip voor de situatie.

Gesloten
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en
zaterdag 11 april zijn de afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat,
Vinkhuizen en in Haren gesloten.

papiercontainer of thuis bewaren.
Het afval wordt volgens de normale
dienstverlening opgehaald.
Markten
De markten blijven in de hele
gemeente open, zowel de warenmarkten als de buurtmarkten.
Houd 1,5 meter afstand en betaal
zo veel mogelijk met pin.
WIJ-teams
De WIJ-teams zijn gesloten en de
medewerkers leggen geen huisbezoeken af. Ze zijn wél telefonisch
en via de mail bereikbaar. Maakt u
zich zorgen over iemand? Neem dan
contact op met het WIJ-team in uw
buurt. Kijk voor adressen en telefoonnummers op wij.groningen.nl.
Gezondheidsvragen
Het advies van de RIVM luidt nog
steeds: was je handen, regelmatig,
hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes,
schud geen handen en blijf thuis als je
verkoudheidsklachten krijgt.
Hebt u vragen over het coronavirus?
Bel het publieksinformatienummer:
0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).
Veel antwoorden kunt u ook vinden op
ggd.groningen.nl en rivm.nl

Gemeenteraad en corona
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook
gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen. Op de kalender van de
raad op gemeenteraad.groningen.nl staat het meest actuele overzicht van
de activiteiten, vergaderingen en agenda’s van de raad. De kalender is onder
voorbehoud en kan veranderen afhankelijk van de omstandigheden.
Meer informatie of vragen over de website gemeenteraad.groningen.nl
via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer 050 367 7702.

Weet wat er speelt in uw buurt
Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

Meer informatie
Dit geldt alleen voor huishoudens.
De wijkpost in Ten Boer is in deze
periode sowieso gesloten.
Geen compostdagen
De compostdagen op vrijdag 10 april
(Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april
gaan niet door.

Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten
voor chronisch zieken en beperkten 2020
Hebt u een chronische ziekte of beperking?
Hebt u in verband daarmee in 2019 extra kosten
gemaakt? En hebt u een laag inkomen?
Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een
vergoeding van de gemeente Groningen
krijgen. De tegemoetkoming kan eenmaal per
jaar worden aangevraagd en wordt in een keer
uitbetaald. Aanvragen in 2020 doet u op basis
van gegevens van 2019.

Informatie en aanvragen
Uitgebreide informatie over de ‘Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor
chronisch zieken en beperkten’ vindt u op de
website: gemeente.groningen.nl. U kunt uw
aanvraag digitaal, via de computer, inleveren.
Dat kan via Mijn Loket, het digitale loket van de
gemeente Groningen. Hoe dat precies werkt leest
u op de website van de gemeente Groningen.

Om in aanmerking te komen moet u aan (alle)
4 voorwaarden voldoen:

U kunt daar vanaf 1 april 2020 een aanvraagformulier downloaden.

1. u woont op het moment van aanvragen in de
gemeente Groningen

Hebt u geen internet? Aanvraagformulieren zijn
ook op te halen bij uw WIJ-team. Voor adressen
kunt u tijdens kantooruren bellen met het
telefoonnummer 050 367 42 00.
Volg de instructies en u wordt doorverbonden
met het WIJ team bij u in de buurt.

2. én u hebt een aantoonbare chronische ziekte
of een beperking
3. én uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn
geweest dan:
• alleenstaand (met of zonder kinderen)
zonder pensioen
€ 17.681,• alleenstaand (met of zonder kinderen) met
pensioen
€ 18.434,• gehuwd/samenwonend (met of zonder
kinderen) zonder pensioen
€ 25.258,• gehuwd/samenwonend (met of zonder
kinderen) met pensioen
€ 25.470,4. én u hebt in 2019 uw verplicht eigen risico van
uw zorgverzekering € 385,-) geheel betaald,
-o
 f kunt aantonen dat u door uw chronische
ziekte of beperking extra kosten (€385,of meer) hebt gemaakt die niet op een
andere manier vergoed worden
Hoe hoog is de tegemoetkoming dit jaar?
De tegemoetkoming in 2020 is € 330,-.

Automatisch bericht
Alle mensen die vorig jaar al een tegemoetkoming hebben gehad, krijgen automatisch een
aanvraagformulier per post. We vragen u hierop
te wachten om onnodige dubbele aanvragen te
voorkomen.
Inleveren
Uiterlijk maandag 30 november 2020 moet de
aanvraag bij de administratie van de gemeente
Groningen binnen zijn. Aanvragen die de
gemeente na maandag 30 november 2020
ontvangt, worden niet in behandeling genomen.
Hebt u vragen over een ingediende aanvraag?
Belt u dan met telefoonnummer 050-367 50 00
(maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 -17.00
uur).

