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Maandelijkse update met CLOK nieuws

Afgelopen maand heeft bij veel partijen in het teken gestaan van het coronavirus. Ook bij Stichting
CLOK is er achter de schermen hard gewerkt aan informatievoorzieningen en oplossingen. Lees
hieronder meer over de ontwikkelingen.

CLOK denkt mee tijdens de coronacrisis
De afgelopen weken heeft Stichting CLOK vanuit diverse hoeken
vragen ontvangen van gemeentes, ondernemers en
accountmanagers. Ook in tijden van crisis willen wij onze
achterban zo goed en volledig mogelijk informeren en adviseren.
Daarom hebben wij deze vragen voor jullie gebundeld en
beantwoord, om zo concreet handvatten te kunnen geven in de
onzekere tijd; nu én in de toekomst.
Op de website kan je meer lezen over onder andere:
- Herstemming BIZ-zen (in samenwerking met BIZ.biz)
- Inzichten gemeenten, parkmanagers en ondernemersfondsen
- Inventarisatie crisismaatregelingen en tegemoetkomingen

Lees meer

Kennis en kracht in Kringen
In deze eerste editie van 2020 kijken we onder andere naar
waardevol toerisme, oplossingen over leegstand en BIZ-zen. We
luisteren naar de genomineerden en winnaar van de Beste
Economisch Ambtenaar 2019. Tijdens het rondetafelgesprek
komen concrete handvatten boven tafel over de noodzaak van
een integrale aanpak binnen EZ. Daarnaast introduceren we een
nieuwe rubriek, "De hobby van ...", waarin park- en
centrummanagers, medewerkers EZ en AMB'ers een andere kant
van hun werkzaamheden laten zien. Kortom, een enerverend
magazine dat kennis en ervaring samenbrengt.
Lees nu het gehele magazine via onderstaande button!

Lees meer

Inventarisatie tegemoetkoming lokale
belastingen
Stichting CLOK werkt inzake fiscaal-juridische vraagstukken rond
de BIZ samen met prof. dr. Arjen Schep, bijzonder hoogleraar bij
het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale
overheden (ESBL). Arjen Schep heeft naar aanleiding van de
getroffen fiscale maatregelen een artikel geschreven waarin deze
maatregelen worden geïnventariseerd en beschouwd.
De crisismaatregelen brengen verschillende vragen met zich mee: wat is het gevolg van deze
maatregelen op lokale belastingen? Kan elke gemeente en elk waterschap voor zich maatregelen
treffen. Download en lees het volledige artikel hier.
Lees meer

"Gaan winkels het redden?"
Dat vroeg RTL Nieuws onlangs in een interview met Eduard Plate,
centrummanager en adviseur bij CLOK.
Het is een uitdaging. Met creativiteit, met volhouden, online inzet,
maar ook met tijdelijke huurafspraken met vastgoed. De
maatregelen van lokale-, provinciale- en rijksoverheid en de
banken zijn bittere noodzaak. Vooral de steun van de lokale
bevolking is belangrijk.
Eenvoudige bezorgsites maken samenwerking zichtbaar en
versterken de kennis van ondernemers. Zo’n samenwerking past
in het werkconcept van CLOK, gericht op Bruto Lokaal Product en
sturen op versterken van de gebiedseconomie. Dat is nu nodig,
maar ook in de post-corona-periode.
Kijk via onderstaande button naar het interview met Eduard Plate.
Lees meer

