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Geachte leden van de raad,
Met dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over de aanvullende maatregelen ter compensatie
van de financiële gevolgen van Corona voor onze ondernemers, instellingen en verenigingen en
daarmee voor onze inwoners.
Aanleiding en doelstelling
De beperkende maatregelen, die de Rijksoverheid in het kader van de tweede golf van coronabesmettingen heeft afgekondigd (persconferenties van 13 oktober en 3 november jl.), hebben
financiële gevolgen voor onze lokale economie en verenigingsleven. Vanaf 14 oktober tot zeker half
december zijn alle cafés en restaurants gesloten. Verder zijn er ook beperkingen aangekondigd voor
amateursporten, evenementen, attracties, musea, theaters en bijeenkomsten. Deze maatregelen
zullen ons maatschappij-breed en dus ook onze verenigingen raken.
Dit informatiebulletin gaat over financiële maatregelen die onze gemeente heeft genomen in
aanvulling op de diverse steun- en herstelmaatregelen vanuit de Rijksoverheid en in aanvulling op
eerdere maatregelen in het voorjaar van 2020. Het college heeft, binnen haar mandaat en in
samenspraak met de gemeenteraad, aanvullende compenserende maatregelen genomen op het
gebied van gemeentelijke belastingen en huurkwijtschelding. Het doel van deze maatregelen is om
de financiële gevolgen van het coronavirus voor een groot deel van onze ondernemers, instellingen
en verenigingen en daarmee voor onze inwoners te verzachten.
Relatie met eerdere financiële maatregelen
De maatregelen zijn een vervolg op de eerdere financiële maatregelen, zoals uitstel van betaling
voor diverse gemeentelijke belastingen (raadsinformatiebulletin nr. 20.21), maatregelen in het
kader van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ), reclamebelasting, precariobelasting en
huurkwijtschelding (kadernota 2020). Deze laatste twee maatregelen hadden betrekking op een
gedeelte van het jaar 2020 en worden met deze aanvullende maatregelen aangevuld.
Aanvullende maatregel precariobelasting 2020
Met betrekking tot de precariobelasting is in het voorjaar besloten om geen precario te heffen voor
de periode van 1 januari 2020 t/m 31 augustus 2020. Op basis van de nieuwe ontwikkelingen rondom
het coronavirus in het najaar 2020 heeft het college besloten om deze maatregel te verlengen voor
de periode 1 september t/m 31 december 2020. Over het gehele jaar 2020 wordt er als gevolg van
deze maatregel dus geen precariobelasting geheven. Voor zover er wel al een betaling heeft
plaatsgevonden over 2020 zal dit geld op korte termijn worden teruggestort.
Huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders
Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 in de ‘Kamerbrief over aanvullingen op steun- en
herstelpakket’ aangekondigd dat er een verlenging zal plaatsvinden van de eerdere maatregelen
met betrekking tot de kwijtschelding van huren aan sportverenigingen. Deze aanvullende maatregel
heeft betrekking op de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020. Onze gemeente sluit
hierop aan door de verschuldigde huur over deze periode kwijt te schelden voor sport gerelateerde

huurders en maatschappelijke instellingen die huren van de gemeente. Deze laatste categorie heeft
betrekking op instellingen die onder normale omstandigheden ook afhankelijk zijn van
gemeentelijke subsidies.
Geen aanvullend algemeen betalingsuitstel
Onderdeel van de eerdere maatregelen was een generiek uitstel van betalingen tot de datum van
31 december 2020. Het college heeft besloten om deze generieke maatregel niet te verlengen na
die datum. Indien instellingen of ondernemers niet in de gelegenheid zijn om te voldoen aan de
betalingsverplichtingen, wordt verzocht om contact op te nemen met de gemeente. Daar waar
mogelijk zullen wij dan een maatwerkoplossing toepassen.
Algemeen
We leven momenteel in bijzondere tijden. Corona heeft zowel financieel als ook sociaal gevolgen
voor onze gemeente. Hoewel wij als gemeentelijke overheid slechts beperkt in staat zijn om deze
gevolgen te verzachten proberen wij wel datgene te doen wat wij kunnen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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