Barneveld, 06-05-2020
Onderwerp

: Horeca extreem hard geraakt door gevolgen Corona-virus; ontheffing van
gemeentelijke belastingen nu nodig door verlening maatregelen

Geacht college van B&W/gemeenteraadslid en politieke fracties,
Recentelijk heeft KHN Barneveld reeds een signaal aan de gemeente afgegeven vanwege de
destijds afgekondigde maatregelen met sluiting tot 6 april. De gevolgen van het Corona-virus
worden met de dag steeds groter. Inmiddels hebben we vanuit Den Haag, zeer begrijpelijk, te
horen gekregen dat de horeca en aanverwante bedrijven tot in ieder geval 20 mei gesloten
moeten blijven. Onze minister president heeft ook duidelijk gemaakt dat we er als branche ook
niet op moeten rekenen dat we na deze datum van 20 mei weer gelijk massaal open kunnen.
Het is zelfs zeer goed denkbaar dat de maatregelen wederom verlengd zullen gaan worden.
Op de allereerste plaats geldt dat natuurlijk het terugdringen van het aantal besmettingen en het
aantal mensen dat door de ziekte is komt overlijden. Echter door de overheidsmaatregelen van
31 maart j.l. om alle eet-en drinkgelegenheden tot met 20 mei a.s. te sluiten, komen veel
horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet tijdens de periode van sluiting
en een verwachte omzetterugval van meer dan 50% over het gehele jaar, heeft de horeca NU
steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de
gemeente.

KHN roept de gemeente op om samen met de landelijk overheid de branche een echte
overlevingskans te bieden. Helaas is uitstel van alle gemeentelijke belastingen niet afdoende,
maar enkel het verschuiven van het probleem. Wanneer de horeca weer open mag, wellicht pas
op 1 juni, zijn bij velen de buffers verdampt en zullen de horeca en het toerisme niet ineens weer
op volle toeren gaan draaien. Hiernaast zullen financiële middelen nodig zijn om weer op te
kunnen starten en dienen er in vele gevallen nog huurachterstanden betaald moeten gaan
worden. De gevolgen van het verschrikkelijke virus zullen nog lang nadreunen, zelfs wanneer de
horeca weer open mag.
De horeca wordt vanuit de landelijk overheid al enorm ondersteund, maar dit neemt niet weg dat
er nog vele vaste lasten over blijven die bij lange na niet gedekt worden door het noodloket waar
een onderneming €4000 aan kan vragen. Hierbij kunt u denken aan vele commerciële contracten
met leveranciers, verzekeringen, huurkosten en dus ook de gemeentelijke belastingen. Dit zal
verbeterd kunnen worden door ontheffing van betaling van alle gemeentelijke belastingen voor
horecaondernemingen.
In de gemeente Barneveld gaat het bijvoorbeeld om de OZB, terrasbelasting, reclamebelasting
en precariobelasting. De toeristenbelasting verdient bijzondere aandacht. Het uitstel van de
definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 zal helaas geen enorme financiële verlichting
brengen. De hoogte van deze belasting wordt immers gebaseerd op berekeningen van het
afgelopen jaar. Een aanpassing van de voorlopige aanslag 2020 zal dan ook noodzakelijk zijn.
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Wat er op dit moment volgens KHN Barneveld hard nodig is, zijn maatregelen waarmee snel en
eenvoudig voorzien wordt in liquiditeit van de horecaonderneming. De minimale sluitingsperiode
tot 20 mei zorgt ervoor dat vele horeca ondernemers een enorm deel van het jaar inkomsten
mislopen, die niet meer ingehaald kunnen worden. Het gevolg voor de horecabedrijven in uw
gemeente kan catastrofaal zijn.

De bezettingsgraad ligt dit jaar tot nu toe vele malen lager en het is onduidelijk hoe dit het
komende jaar zal doorwerken. Wij roepen u daarom op de horeca een kans te bieden door
ontheffing van deze lokale belastingen.
Ten aanzien van leges voor nieuwe vergunningen en of verlenging van bestaande vergunningen
zou een concrete verlichting zijn wanneer die, in ieder geval voor de periode dat de corona-crisis
aanhoudt, niet in rekening worden gebracht.
Hiernaast moet worden nagedacht over de periode van de 1,5 meter economie. Een
noodzakelijke maatregel maar voor de horeca onwerkbaar en onrendabel. Geen enkele
horecaonderneming zal deze periode overleven zonder steun, aangezien er slechts ongeveer
30% van de normale capaciteit gedraaid kan worden.
Een mogelijke oplossing die de horeca hierbij zou kunnen ondersteunen is bijvoorbeeld om meer
ruimte te bieden aan de opstelling van terrassen. Door deze ruimer op te mogen stellen dan
normaal, kunnen er meer gasten bediend worden.
Het is cruciaal dat de horeca in de gemeente Barneveld op de kortst mogelijke termijn weet waar
ze aan toe is en dat deze extra steunmaatregelen direct worden ingezet. Uiteraard is KHN voor
de volle 100% en meer bereid mee te werken aan de uitwerking van maatregelen die ook voor
horecaondernemers werkbaar, eenvoudig en vooral snel uitvoerbaar zijn.
Graag gaan we hierover op de kortst mogelijke termijn met u in gesprek.
Met een gastvrije groet,
Koninklijke Horeca Nederland
Herman Blokland, voorzitter KHN Barneveld
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