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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over Tijdelijk
meer lucht voor ondernemers
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Geachte heer, mevrouw,
Op 16 maart 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over Tijdelijk
meer lucht voor ondernemers.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1
In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers in
Haarlemmermeer? En heeft het college zicht op hoeveel ondernemers in
liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?
Antwoord:
Het college heeft kennis genomen van de liquiditeitsproblemen bij ondernemers in
Haarlemmermeer. Wij hebben geen zicht op exacte aantallen maar met name ondernemers die
afhankelijk zijn van het toerisme, de sierteelt en de logistieke sector hebben zich gemeld bij de
gemeenschappelijke regeling Cocensus, de uitvoeringsorganisatie die voor ons de gemeentelijke
belastingen verzorgt.
Vraag 2
Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de belastingdienst ook al
uitstel van BTW en andere belastingen kunnen krijgen?
Antwoord:
Ja, het college is bekend met de berichtgeving.
Vraag 3
Is de gemeente bereid ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke
belastingen totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord:
Wij hebben het besluit genomen om ondernemers uitstel van betaling te verlenen. Op onze
website hebben wij specifiek voor ondernemers gepubliceerd dat wanneer ondernemers niet in
staat zijn om hun aanslag te voldoen, zij contact op kunnen nemen met Cocensus om een
regeling te bespreken.
Ook zal er een persbericht gepubliceerd worden waarin ondernemers opmerkzaam worden
gemaakt op de mogelijkheid van uitstel van betaling.
Vraag 4
Welke andere maatregelen kunnen wij als Gemeente Haarlemmermeer treffen om
ondernemers te helpen ofte ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?
Antwoord:
Het Rijk heeft zeer vergaande maatregelen genomen die gelden voor alle ondernemers. De rol
van onze gemeente ligt primair in de informatieverstrekking richting ondernemers en de
toeleiding richting de Rijksregelingen.
Wij werken hard om de uitvoering van de nieuwe regeling extra ondersteuning voor gevestigde
ondernemers (versnelling en versoepeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz))
zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De ingangsdatum is afgelopen maandag 23 maart
geweest.
De toegevoegde economische waarde van bedrijven binnen Haarlemmermeer is zeer groot. De
middelen van de gemeente om bovenop de Rijksmaatregelen extra (financiële) steun aan
bedrijven te verstrekken is in vergelijking daarmee beperkt.
Tevens zullen wij tijdelijk niet handhaven bij parkeren in blauwe zones door mensen met vitale
functies (zorginstellingen, voedselketen, veiligheid, etc.) en het niet handhaven op de
winkeltijdenwet en laad- en lostijden zijn voorbeelden van andere maatregelen die inmiddels al
getroffen zijn.
Het college beseft dat het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen slechts een
kleine handreiking is in deze crisissituatie. Wij willen hiermee onze betrokkenheid tonen en
aangeven dat zorgen worden gedeeld.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

V

