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ONDERWERP 
Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2020 

 
SAMENVATTING 
Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente vanwege de coronacrisis afziet van 
precariobelasting op terrassen en uitstallingen voor het jaar 2020. De coronacrisis 
heeft grote gevolgen voor de ondernemers in Heemstede. De aanvullende 
maatregelen die de gemeente eerder dit jaar heeft genomen ter ondersteuning van 
(horeca)ondernemers in Heemstede zijn geëindigd. Gezien de huidige situatie met 
betrekking tot de coronamaatregelen is er aanleiding tot nieuwe aanvullende 
maatregelen. Deze maatregel dient ter ondersteuning van de Heemsteedse 
(horeca)ondernemers. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Artikel 149 Gemeentewet 
 
BESLUIT B&W 

1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Verordening precariobelasting 
Heemstede 2020 vast te stellen en de financiële consequenties te 
verwerken in de jaarrekening 2020; 

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te 
geven aan de raad (A-stuk). 

 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020 
 
besluit: 
 
het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2020 vast te stellen 
en de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2020. 
 
De raad voornoemd,  
 
 
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ondernemers in Heemstede. Om 
tegemoet te komen aan deze gevolgen zijn er vanuit het rijk maatregelen in 
uitvoering (Tozo, Now). Aanvullend op deze maatregelen zijn er vanuit de 
gemeente maatregelen genomen op het gebied van de lokale heffingen.  
 
Conform het collegebesluit van 25 maart 2020 konden ondernemers uitstel van 
betaling tot 1 oktober van hun belastingaanslag aanvragen. Verder is besloten de 
aanslagoplegging van specifieke ondernemersheffingen precariobelasting en 
marktgelden uit te stellen tot 1 augustus 2020. Op grond van de Verordening 
precariobelasting kon een aanvraag tot teruggaaf van precariobelasting gedaan 
worden wanneer ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen geen gebruik 
hebben kunnen maken van de gemeentegrond.  
 
Conform het collegebesluit van 7 juli 2020 is de mogelijkheid geboden om zonder 
heffing van extra precariobelasting de terrassen uit te breiden met extra ruimte 
voor hetzelfde aantal stoelen en tafels als voorheen. Deze maatregel was geldig 
tot 15 oktober 2020. Op 13 oktober heeft het kabinet besloten tot strengere 
coronamaatregelen. Deze maatregelen hebben wederom grote gevolgen voor 
ondernemers in Heemstede. 
 
MOTIVERING 
Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente afziet van precariobelasting 2020 
op terrassen en uitstallingen voor het jaar 2020. De wijziging van de Verordening 
precariobelasting is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De Heemsteedse 
(horeca)ondernemers hebben afgelopen tijd niet hun normale omzetniveau kunnen 
bereiken. Tegelijkertijd zullen de horeca ondernemers wegens sluiting van de 
horeca met ingang van 14 oktober voor vermoedelijk vier weken geheel geen 
omzet kunnen maken. Ook daarna zal het normale omzetniveau waarschijnlijk niet 
haalbaar zijn; Dit voorstel dient ter ondersteuning van de Heemsteedse (horeca) 
ondernemers. 
 
Met deze maatregel sluit de gemeente aan bij de ontwikkelingen in de regio 
(Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal).  
 
FINANCIËN 
De financiële gevolgen zullen voor heel 2020 naar verwachting € 17.000 (nadeel) 
voor de terrassen en € 30.000 (nadeel) voor de uitstallingen zijn. In de voorjaar- en 
najaarsnota 2020 is reeds rekening gehouden met een inkomstenderving van  
€ 20.200 zodat nog een nadeel resteert van € 26.800 dat gedekt moet gaan 
worden.  
 
In aanvulling op de reeds genomen compensatiemaatregelen voor inkomsten-
derving heeft het kabinet € 100 miljoen gereserveerd voor nadere compensatie van 
gemeenten in 2020. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de 
inkomstenderving op gemeentelijk niveau zal de uitkering verder worden 
uitgewerkt en zullen de middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. 
Verwacht wordt dat hierover in de decembercirculaire gemeentefonds 2020 meer 
duidelijk wordt verschaft. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om de nog te 
dekken inkomstenderving op de precariobelasting ad. € 26.800 te betrekken bij het 
hiervoor genoemde bedrag van € 100 miljoen dat het kabinet heeft gereserveerd. 
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De financiële gevolgen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2020 omdat de 
effecten decembercirculaire voor de jaarschijf 2020 in dat boekjaar worden 
verwerkt. Hetzelfde geldt voor de inkomstenderving precariobelasting 2020.  
 
PLANNING/UITVOERING 
• 27 oktober 2020: behandeling voorstel in college; 
• 11 november 2020: behandeling voorstel in de commissie Middelen; 
• 26 november 2020: behandeling voorstel in de raad; 
• Het regionale samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland 

Zuid zorgt voor uitvoering van de belastingverordeningen. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De betrokken belastingplichtigen worden schriftelijk ingelicht over deze maatregel. 
De wijziging wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad (via 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/). Na de inwerkingtreding is de gewijzigde 
belastingverordening raadpleegbaar op www.overheid.nl (onder lokale regelingen). 
Ook wordt er een publicatie in de Heemsteder geplaatst waarin naar 
www.overheid.nl wordt verwezen. 
 
 
BIJLAGEN 

1. Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2020; 
2. Verordening precariobelasting Heemstede 2020 (inclusief wijzigingen). 
 
 


