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Raadsvragen
 
 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD betreffende gemeentelijke 
maatregelen in verband met coronacrisis
 

Aan de leden van de Gemeenteraad

 
Op 15 maart 2020 heeft de fractie VVD onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over gemeentelijke maatregelen in verband met 
coronacrisis, het antwoord vindt u onder de vraag:
 
1. In hoeverre is het mogelijk om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen te verlenen aan 

die ondernemers en organisaties die in acute financiële problemen komen als gevolg van de 
coronamaatregelen?

Antwoord:
Ja dit is mogelijk. Met de uitvoerder van de gemeentelijke belastingen Cocensus is direct contact geweest
om specifiek voor ondernemers en bedrijven op korte termijn maatregelen te treffen. Cocensus heeft voor
de korte termijn al een aantal maatregelen getroffen die aansluiten bij het beleid van het kabinet en die 
voorlopig gelden tot 1 juli 2020. Hieronder treft u voor uw informatie de al genomen maatregelen aan. 
Tevens wordt u hierbij geïnformeerd over de verdere stappen.

Door Cocensus zijn de volgende maatregelen getroffen:
a. Tot  1 juli 2020 zullen er geen aanmaningen of dwangbevelen worden verstuurd. 
b. Er gaan tot 1 juli 2020 geen aanslagen precario- of reclamebelasting meer de deur uit.
c. Op de website van Cocensus zal specifiek een telefoonnummer voor belastingbetalers gepubliceerd 
worden waarbij zij contact op kunnen nemen met Cocensus teneinde een betalingsregeling te bespreken.
Uitgangspunt hierbij is maatwerk en een bepaalde mate van coulance.
d. Het afwikkelen van het kwijtscheldingsproces zal wel gewoon doorlopen en zal geen vertraging 
ondervinden.
e. Een aantal specifieke heffingen gaat wel gewoon door bv. leges en vergunningen. Deze zijn aan 
producten gekoppeld die al zijn opgelegd of afgegeven.
f. De aanslag toeristenbelasting 2019 wordt voorlopig tot 1 juli 2020 niet opgelegd.
g. Er komt een tijdelijke verlaging van de invorderingsrente. De invorderingsrente die normaal gesproken 
in gaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0,01%. Dit 
geldt voor alle belastingschulden.  

2. Is het college bereid om dergelijk uitstel te verlenen, en zo ja, op welke termijn zal dat dan kunnen 
gebeuren? 

Antwoord:
Ja in principe is dit al in overleg met Cocensus in werking gezet door het treffen van bovenvermelde 
maatregelen. Zoals bij 4 vermeld wordt er na 1 juli 2020 verder gekeken en wordt er in overleg met 
Cocensus gekeken naar beleid voor de langere termijn. Dit wordt dan aan de deelnemers voorgelegd. 

3. In hoeverre ziet het college nog andere mogelijkheden om lokaal als gemeente de (financiële) pijn 
van al diegenen die economisch hard worden getroffen door de coronacrisis, enigszins te 
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verlichten? Welke acties zal het college hiertoe ondernemen?

Antwoord:
Ja. Naast de maatregelen op belastinggebied neemt de gemeente ook actie in de richting van ZZP-ers 
die een beroep op de gemeente doen. In afwachting van concrete berichten van het Rijk over het uitkeren
van een vorm van bijstand en een leningen aan deze doelgroep, wordt geïnventariseerd hoe aan de 
uitvoering van deze werkzaamheden zo snel en praktisch mogelijk invulling gegeven kan worden.  

Op de website van de gemeente wordt verder ook informatie gegeven over regelingen voor ondernemers 
door het Rijk. Ten slotte wordt bij specifieke problemen en vragen nagegaan waar maatwerk mogelijk en 
nodig is.

4. Om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen aan diegenen die daar op zitten
te wachten, kan het college deze vragen, in afwijking van de gebruikelijke procedure, deze week
reeds beantwoorden en daar vervolgens zo snel mogelijk over informeren?

Antwoord:
Wij hebben getracht u met het beantwoorden van de vragen zoveel mogelijk informatie te geven over de
nu al genomen maatregelen die met name gelden voor de periode tot 1 juli 2020 op basis van de huidige
situatie. Zoals bekend kan de situatie en de informatie in deze crisis morgen misschien weer wijzigen. De
nu genomen maatregelen zijn dan ook tijdelijke oplossingen tot 1 juli 2020. Deze datum sluit aan bij het
kabinetsbeleid. Voor het beleid na 1 juli 2020 zal aansluiting worden gezocht bij het kabinetsbeleid en zal
in overleg Cocensus uitgevoerd worden.

Wij zeggen u verder toe, dat daar waar nodig, er maatwerk zal worden toegepast en wij u in het verdere
proces over de genomen maatregelen, de nog te nemen maatregelen en het voorgestelde beleid direct
zullen informeren en zullen meenemen.

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 19 maart 2020

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Helder,

wkoedijk
Stempel


