
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : donderdag 26 maart 2020
Betreft : Coronavirus en lokale maatregelen voor ondernemers

In een brief van 16 maart 2020, stelt de fractie van VVD een aantal vragen over het 
coronavirus en de maatregelen die Leusden kan nemen ter ondersteuning van de 
ondernemers.  

Aanleiding voor de vragensteller
De maatschappij staat momenteel onder druk door de directe gevolgen van het coronavirus 
en de maatregelen die door de overheid genomen worden om de verspreiding van het virus 
te bestrijden c.q. te vertragen.

Ondernemers kunnen door deze maatregelen fors in de problemen komen, bijvoorbeeld 
doordat hun onderneming tijdelijk dicht moet en de acute liquiditeit plotseling sterk 
terugloopt. Laagdrempelige mogelijkheid tot uitstel van betaling van lokale lasten zonder 
beboeting kan helpen om deze periode door te komen.

Vraag

1. Is het college bereid om onze ondernemers tegemoet te komen, bijvoorbeeld door 
uitstel te verlenen van de betaling van lokale lasten, net als al voor de landelijke 
belastingen geldt?

2. Is het college bereid om tijdelijk terughoudend om te gaan met gemeentelijke 
beboeting?

3. Ziet het college nog andere mogelijkheden om onze ondernemers in deze moeilijke 
tijd te hulp te komen?

Antwoord

In navolging van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, hebben wij direct 
bekeken wat wij op dit moment kunnen betekenen voor Leusdense ondernemers. 
Onderstaand vindt u de lokale maatregelen terug, die per direct zijn geïmplementeerd.

1. Lokale maatregelen voor ondernemers

GBLT



Het GBLT voert het overgrote deel van de inning van gemeentelijke belastingen voor 
Leusden uit, o.a. de OZB en toeristenbelasting. Zij  hanteren een ruimhartig 
uitstelbeleid: 

·       Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van 
betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020;

·       De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt pas in september 2020 
verstuurd. 

Precariobelasting Leusden
Een belasting die Leusden zelf direct bij ondernemers in rekening brengt, is de 
precariobelasting (voor terrassen en standplaatsen). De aanslag daartoe wordt pas 
eind 2020 verzonden. 

Leges
Het versturen van legesnota’s  voor vergunningen aan ondernemers wordt zo veel 
mogelijk uitgesteld. 

2. Gemeentelijke beboeting

Zolang belastingaanslagen en legesnota’s niet worden opgelegd / uitgesteld kan er 
ook geen sprake zijn van kosten voor aanmaningen e.d.

3. Andere ondersteuning ondernemers

Communicatie

Op de website van de gemeente Leusden worden ondernemers geïnformeerd en 
doorverwezen naar de verschillende regelingen en uitvoeringsorganisaties. Deze 
informatie houden we up to date.

Wekelijks hebben we contact met alle ondernemersverenigingen. Via korte lijnen 
houden we de ontwikkelingen in de gaten en kunnen we inspelen op nieuwe vragen 
of verzoeken van ondernemers.

Tot slot zetten we in op brede (communicatieve) ondersteuning van alle initiatieven 
die ondernemers nemen om overeind te blijven (bijv. ouderenuurtjes in 
supermarkten, eten afhalen bij horecagelegenheden, thuisbrengconcepten van 
boodschappen etc.). Dit geven we vorm via onze bestaande kanalen. 

Verkenning niet opleggen leges / precario / verlagen toeristenbelasting

We verkennen de mogelijkheid voor het verlagen van leges / precario voor terrassen 
en standplaatsen, en opleggen van voorlopige aanslag toeristenbelasting o.b.v. laag 
aantal overnachtingen. Standplaatshouders kunnen wellicht hun plek tijdelijk niet 
innemen, terrassen zijn gesloten en hotels hebben momenteel nagenoeg geen 
gasten.
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Ondersteuning huurders en exploitanten vastgoed gemeente

- Huurders in directe financiële nood, gevaar voor faillissement, verlenen we 
zondermeer uitstel van betaling voor de maanden maart en april. Verdere 
afspraken hierover werken we nog nader uit. 

- We denken mee in een betalingsregeling voor het resterende jaar zodat een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan de liquiditeitspositie van de betreffende 
huurders. Hiermee levert de gemeente een bijdrage om lokale ondernemers die op 
korte termijn in de financiële problemen zijn geraakt bij te staan en voorkomt het 
uitvallen van maatschappelijk relevante functies en risico op leegstand van het 
vastgoed.

- We benaderen alle huurders en exploitanten met de vraag in hoeverre er 
liquiditeitsproblemen zijn en of het gevaar van een faillissement dreigt. 
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