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ONDERWERP
Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2021
SAMENVATTING
Met dit besluit wordt het tarief van precariobelasting op terrassen en uitstallingen
tot 1 juli 2021 aangepast naar nul. De gemeente ziet daarmee tot 1 juli 2021 af van
de opbrengst precariobelasting op terrassen en uitstallingen. De coronacrisis heeft
grote gevolgen voor de ondernemers in Heemstede. Gezien de huidige situatie
met betrekking tot de coronamaatregelen is er aanleiding tot deze maatregel. 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 2021 vast te stellen en de financiële consequenties te
verwerken in voorjaarsnota 2021;
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 30 maart 2021
besluit:
het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2021 vast te stellen
en de financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2021.
De raad voornoemd,
de griffier,
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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 genomen
(Tozo, Now). Aanvullend op deze maatregelen worden er vanuit de gemeente
maatregelen genomen. Op 13 oktober en 14 december 2020 heeft het kabinet
besloten tot strengere coronamaatregelen. Thans zijn deze maatregelen nog
steeds van kracht.
MOTIVERING
Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente afziet van precariobelasting 2021
op terrassen en uitstallingen tot 1 juli 2021. De wijziging van de Verordening
precariobelasting is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
De raad heeft op 26 november 2020 besloten de tarieven precariobelasting 2020
voor terrassen en uitstallingen voor heel 2020 naar nul te brengen.
De maatregelen van 13 oktober en 14 december 2020 zijn echter thans nog steeds
voor onbepaalde tijd van kracht. Hierdoor hebben winkeliers en
horecaondernemers in 2021 weliswaar nog geen aanslag voor terrassen en
uitstallingen ontvangen. Indien de coronamaatregelen versoepeld worden en
terrassen en uitstallingen vóór 1 juli 2020 weer worden toegestaan, zal voor de
Heemsteedse (horeca) ondernemers het normale omzetniveau waarschijnlijk niet
haalbaar zijn.
Voor de periode vanaf 1 juli zal er opnieuw een heroverweging plaatsvinden over
de tarieven precariobelasting 2021 voor terrassen en uitstallingen voor de tweede
helft van 2021.
Met deze maatregel sluit de gemeente bovendien aan bij de ontwikkelingen in de
regio (Haarlem).
FINANCIËN
De financiële gevolgen zullen voor heel 2021 naar verwachting € 8.500 (nadeel)
voor de terrassen en € 15.500 (nadeel) voor de uitstallingen zijn. Dit is een totaal
nadeel van € 24.000. Op 29 oktober 2020 heeft de raad besloten tot de vorming
van een bestemmingsreserve coronacrisis. De financiële gevolgen zullen verwerkt
worden in de voorjaarsnota 2021. Voorgesteld wordt de inkomstenderving op de
precariobelasting ad. € 24.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
coronacrisis.
PLANNING/UITVOERING
• 30 maart 2021: behandeling voorstel in college;
• 7 april 2021: behandeling voorstel in de commissie Middelen;
• 22 april 2021: 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.
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BIJLAGEN
1. Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2021;
2. Verordening precariobelasting Heemstede 2021 (inclusief wijzigingen).
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