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Geachte heer Snoek,

Op 17 maart stelde u schriftelijke vragen aan het college conform artikel 36 van het Reglement 
van Orde. De vragen hebben betrekking op de betaling van de gemeentelijke belastingen tijdens 
en na de Coronaperiode. Via deze raadsinformatiebrief worden uw vragen beantwoord.

Vragen 1 en 2:
Is het mogelijk om ondernemers en zzp’ers die getroffen worden door de maatregelen, als
gevolg van de problematiek van de bestrijding van het coronavirus, te helpen door middel
van renteloos uitstel en/of kwijtschelding voor specifiek de gemeentelijke belastingen?

Is daarbij het betrachten van soepelheid met betrekking tot sancties voor ondernemers die
niet kunnen voldoen aan betalingstermijnen en verplichtingen voor in eerste instantie drie
maanden maar zeker ook voor een langere tijd, ook mogelijk?

Antwoord:
Tijdens en na de Coronaperiode zullen wij op een gepaste wijze vorm geven aan de invordering 
van de gemeentelijke belastingen. Het verlenen van langdurig, renteloos, uitstel is hierbij één van 
de middelen die we hiervoor zullen inzetten.

Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen is gebonden aan de regels zoals door de 
Rijksoverheid wordt bepaald. Wij houden hiervoor reeds de maximale norm aan.

In afwachting van de ontwikkeling van deze Coronaperiode zullen wij tijdelijk geen acties 
ondernemen in het invorderproces, voor zover wij hierdoor zelf juridisch niet in de problemen 
komen. 

Om ondernemers, zzp’ers, instellingen en inwoners wat meer ruimte te geven zullen wij de 
vervaltermijn van de openstaande belastingaanslagen voor belastingjaar 2020 en de aanslagen 
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toeristenbelasting 2019 voor hen verlengen tot 31 juli 2020. Deze datum is afgestemd op de 
gemeente Gorinchem. 

Vraag 3:
Kunt u aangeven welke andere mogelijkheden u ziet om ondernemers en zzp’ers die
aantoonbaar financiële gevolgen ondervinden door het virus, de helpende hand te bieden?

Op dinsdag 17 maart heeft het kabinet een pakket noodmaatregelen aangekondigd voor 
ondernemers die schade lijden door de Coronacrisis. Deze maatregelen moeten uiteraard nog 
concreet worden uitgewerkt. 
 
De maatregelen in het kort: 
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten 
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren 

De meeste maatregelen worden vanuit de rijksoverheid opgezet en uitgevoerd. Wat betreft 
maatregel 2 (extra ondersteuning zelfstandig ondernemers) voert Avres deze regeling uit namens 
Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem. 
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, 
aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan 
tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke 
bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of 
partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een 
lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
Voor de uitvoering van de regeling heeft Avres een versnelde aanvraagprocedure opgezet. Op dit 
moment weet Avres nog niet precies hoe deze tijdelijke regeling eruit komt te zien, hiervoor 
wordt gewacht op meer informatie en richtlijnen vanuit Rijksoverheid. Inmiddels is bekend dat 
het nog enkele weken duurt voordat de regeling door het Rijk is opgesteld. Wel kunnen 
ondernemers Avres al bellen voor een kort intakegesprek en wordt een aanvraagprocedure al 
opgestart door Avres.

Op dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn er door Avres meer bijstandsaanvragen voor 
zelfstandigen verwerkt dan er normaliter in anderhalf jaar worden aangevraagd. In totaal zijn er 
in twee dagen 114 aanvragen van zelfstandigen uit de regio in behandeling genomen (waarvan 
27 uit Molenlanden). Deze ondernemers krijgen eind deze week hun formulieren ter 
ondertekening thuis. Avres wacht niet op nadere uitwerking van de regeling door het ministerie 
en zal In het geval van ‘broodnood’ bij aanvragers direct overgaan tot het toekennen van 
voorschotten. De eerste signalen zijn dus dat ondernemers het BBZ-loket van Avres goed weten 
te vinden en er wordt door Avres veel inzet gepleegd om ondernemers die dat nodig hebben zo 
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snel mogelijk te helpen. Zie hiervoor ook de informatiebrief van Avres “Dienstverlening tijdens de 
corona-crisis” dit als bijlage bij deze Raadsinformatiebrief wordt meegestuurd. 

Voor verdere invulling van maatregel 7 gaat het kabinet in overleg met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan 
ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat 
hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. 

Vraag 4:
Is de gemeente ook voornemens deze ondersteuning te bieden? En zo ja, welke hulp en
maatregelen zullen ten uitvoer gebracht?

Zoals gezegd worden de financiële maatregelen vooral vanuit de Rijksoverheid opgezet en de BBZ 
regeling voor zelfstandigen via Avres. De gemeente staat in goede verbinding met Avres om zo te 
kunnen ondersteunen bij de communicatie richting ondernemers. Ondernemers met vragen 
kunnen zo direct worden doorverwezen. 
Daarnaast wordt er verkend welke andere maatregelen er in deze periode mogelijk en nodig zijn 
voor onze ondernemers en inwoners. U zult hierover nader worden geïnformeerd.  

Via Nieuwsbrieven en social media worden Molenlandse ondernemers zoveel mogelijk op de 
hoogte gehouden van ontwikkelingen en maatregelen. Vanmiddag verschijnt er weer een 
Nieuwsbrief Economische Zaken met de laatste maatregelen en ontwikkelingen voor ondernemers 
in Molenlanden. De wethouders en ambtenaren hebben contact met ondernemers(verenigingen) 
om signalen op te vangen en vragen zo goed mogelijk te beantwoorden danwel door te 
verwijzen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
De secretaris, De burgemeester,

drs. F. Jonker drs. T.C. Segers MBA

CC: de leden van de gemeenteraad Molenlanden


