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ONDERWERP

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake coronavirus en maatregelen voor ondernemer
Geachte fractie,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Het coronavirus raakt ook onze lokale ondernemers (winkeliers, detailhandel, zzp'ers
overige ondernemers) en verenigingen erg hard. Landelijk zijn er al maatregelen genomen
en wordt er druk gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven
omvallen.
Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en
Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral
problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode doorkomen. Het zou enorm helpen als
ondernemers uitstel krijgen vanuit de gemeente van deze belastingen zodat deze geen hap
nemen uit hun liquiditeit. Bij de Belastingdienst krijgen ze ook al uitstel van BTW en andere
belastingen.
Ook (sport)verenigingen worden getroffen door deze maatregelen en hebben minder
inkomsten.
Vraag 1
In hoeverre heeft u gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers en verenigingen in
de gemeente Vlissingen ? En heeft u zicht op hoeveel ondernemers/verenigingen dit
(mogelijk) betreft?
Ons antwoord
Wij hebben onder meer via de besturen van ondernemersverenigingen en via andere
kanalen vernomen dat er liquiditeitsproblemen zijn bij ondernemers in Vlissingen. Om
hoeveel ondernemers dit gaat is ons nog niet bekend.
We hebben inmiddels op onze website belangrijke informatie voor ondernemers geplaatst.
Ook hebben we via een mail naar de ondernemersverenigingen een aantal websites
genoemd van instanties, die ondernemers verder kunnen helpen cq. kunnen ondersteunen.
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Over mogelijke gemeentelijke ondersteuning van liquiditeitsproblemen bij
(sport)verenigingen is inmiddels een apart traject opgestart.
Vraag 2
De VVD vindt dat we Vlissingse ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk moeten
steunen door hen uitstel te geven. Is de gemeente bereid ondernemers en verenigingen
uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (OZB, Reclame-, Precario- en
Toeristenbelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Wat is hierin (on)mogelijk.
Ons antwoord
Het college stelt zich op het standpunt dat de Vlissingse ondernemers en verenigingen
moeten worden ondersteund en stelt de volgende maatregelen voor:
De gemeente neemt in elk geval tot 3 maanden (feitelijk tot half juni 2020) geen
verdergaande maatregelen als het gaat om de invordering van reeds opgelegde
belastingaanslagen die ten behoeve van bedrijven zijn opgelegd.
2.
De gemeente legt tot 3 maanden (feitelijk tot half juni 2020) geen nieuwe
belastingaanslagen op.
1.

Wat houden deze maatregelen in?
De eerste maatregel houdt in dat bedrijven hun aanslag desgewenst kunnen betalen binnen
de gestelde termijnen, maar als ze dat niet doen dan worden er tot 3 maanden (feitelijk tot
half juni 2020) geen aanmaningen en/of dwangbevelen opgelegd. Volledigheidshalve
benadrukken wij dat dit voor de gemeentelijke belastingen geldt en niet voor eventueel
opgelegde privaatrechtelijke facturen. Als een bedrijf normaliter betaalt via automatische
incasso dan wordt deze niet stopgezet indien het bedrijf besluit de termijnen voor 3
maanden (feitelijk tot half juni 2020) te storneren. In dat geval zal het openstaande bedrag in
de resterende termijnen worden geïncasseerd.
Deze maatregel geldt alleen voor belastingaanslagen die zijn opgelegd voor bedrijfspanden
over het jaar 2020. Als er naast de bedrijfseigendommen ook particuliere eigendommen
worden belast op dezelfde aanslag valt dit eveneens onder deze maatregel.
Voor aanslagen 2020 die zijn opgelegd aan particulieren blijft het vastgestelde invorderingsbeleid van kracht.
Dit invorderingsbeleid geldt ook voor alle aanslagen aan particulieren en bedrijven die in
2019 en eerder zijn opgelegd.
De tweede maatregel geldt voor alle nieuwe aanslagen die aan particulieren en bedrijven
moeten worden opgelegd. Deze aanslagen worden 3 maanden (feitelijk tot half juni 2020)
niet opgelegd. Ook hier geldt: privaatrechtelijke facturen worden wel opgelegd.
Waarom hebben we gekozen voor deze maatregelen?
Het kan zijn dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen door de verplichte sluiting. We
willen meewerken aan een oplossing. Door deze maatregel blijft het mogelijk om te betalen,
maar tegelijkertijd willen we laten weten dat we begrip hebben voor de situatie en geen
invorderingsmaatregelen treffen als er 3 maanden (feitelijk tot half juni 2020) niet betaald
wordt. Er is bewust gekozen om de invorderingsmaatregel alleen van toepassing te
verklaren voor de belastingen van de bedrijfsobjecten. De reden is dat deze categorie het
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hardst getroffen wordt. Uiteraard blijft het beleid van kracht dat indien een particulier
betalingsproblemen heeft we ook naar een passende oplossing zoeken.
Hoe willen we het communiceren?
We willen het kenbaar maken via website, sociale media, lokale dagbladen en aan de
telefoon.
Waarom schorten we niet de gehele invordering twee maanden op?
We kiezen juist voor deze maatregel om zo individueel maatwerk te leveren. Later betalen is
niet altijd voor iedereen wenselijk omdat dan de termijnen hoger worden (minder termijnen)
of langer doorlopen. Op deze wijze leggen we de keuze bij de belastingbetaler.
Wat zijn de gevolgen van het twee maanden later pas opleggen van nieuwe aanslagen?
Het gevolg is dat het geld van deze aanslagen pas later door de gemeente wordt ontvangen.
Tevens heeft het als gevolg dat andere aanslagen ook later worden opgelegd omdat ze
anders te dicht op elkaar worden opgelegd.
Om hoeveel geld gaat het bij deze maatregelen dat later binnen komt?
Het bedrag dat met de eerste maatregel is gemoeid schatten we in op een bedrag van
€ 2.622.000,-- dat later wordt ontvangen. Wat de impact is van het later opleggen van de
aanvullende kohieren (AFV, RIO en OZB) is lastig vast te stellen omdat de hoogte daarvan
nog niet kan worden vastgesteld. Een inschatting op basis van de gegevens van 2019 levert
een bedrag van € 475.000,-- op.
In de komende 2 maanden staat daarnaast uitsluitend de definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 gepland. Hiermee is een bedrag van € 135.000,-- gemoeid.
Als dit voor de gemeente tot liquiditeitsproblemen leidt kan dat worden opgevangen door
hiervoor een kortlopende kasgeldlening af te sluiten.
Vraag 3
Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Vlissingen treffen om ondernemers en
verenigingen te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?
Ons antwoord
Daar is nu geen eenduidig antwoord op te geven. In zijn algemeenheid treden wij
ondernemers en verenigingen welwillend tegemoet en denken wij mee met oplossingen. Het
gaat altijd om individueel maatwerk (is al bestaand beleid) en niet om generieke
maatregelen (anders dan beschreven in de antwoorden op de tweede vraag van de VVD).
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Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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