
 

Memo Pagina 1 van 2 

Ons kenmerk: 20.054510 

*20.054510* 
Relatie met:   

 

ANDREVDVMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college heeft de volgende vragen over de rapportage: 

- Wat is de verwachting met betrekking tot huren en pachten? 
 
Antwoord: . Als de compensatie ook voor oktober, november en december 2020 wordt 
doorgevoerd, zal dit een extra compensatie kunnen worden van € 127.999.87. Dit komt neer op 
een totaal bedrag van € 272.025,72 wat voor 2020 gecompenseerd zou moeten worden. Dit 
wordt meegenomen in de volgende rapportage.  
 
 Is er een collegebesluit nodig voor de bijdrage aan Schagen Actief? 
 
Antwoord: De inkomstenderving bij Schagen Actief die aangeven is in de corona -rapportage is 
niet nieuw. Deze is ook in augustus en september al aangegeven in de rapportage. De 
opgenomen bedragen betreffen de periode maart tot en met juni, waarbij alle activiteiten die 
onder het beheer van Schagen Actief vallen kwamen stil te liggen. De inkomstenderving heeft 
nog met deze periode te maken. De coronarapportage is er voor bedoeld om inzicht te geven 
in de problemen die ontstaan als gevolg van de corona-pandemie en dat iedere maand een 
actualisatie plaatsvindt en het college en de raad hiervan kennis kunnen nemen. Het lijkt ons niet 
wenselijk om voor iedere mutatie (actualisatie) een apart besluit te laten nemen, omdat juist de 
actualisatie van de coronarapportage hiervoor bedoeld is. Daarnaast is Schagen Actief ook 
benoemd als belangrijke partij in het oorspronkelijke besluit van mei.(zie 3.3) maar zijn daar geen 
concrete bedragen vermeld, omdat men toen nog niet wist met welk bedrag er rekening mee 
gehouden moest worden. Het bedrag wat nu is vermeld kan geschaard worden onder het 
oorspronkelijke besluit, alleen nu met een concreet bedrag. 
 

Antwoord: 

- Moet de compensatie voor de toeristenbelasting terugbetaald worden als de inkomsten 

meevallen? 

 

Antwoord: Nee, dit is een integratie uitkering wat betekent dat wij over de verkregen gelden die 
wij ontvangen van het rijk geen verantwoording over moeten afleggen. Het is dus niet zo dat als 
wij voor € 300.000,- inkomstenderving hebben en de compensatie vanuit het Rijk € 350.000,- is dat 
wij € 50.000 moeten terugbetalen. Kortom dit is vrij besteedbaar bedrag waar geen 
verantwoording over moeten worden afgelegd en waarbij wij ook de verkregen gelden niet 
hoeven terug te betalen. 
 

Graag via separate bijlage aangeven wat er is gewijzigd. 

In de bijlage zijn de wijzigingen opgenomen ten aanzien van de vorige rapportage. 

 

Wat betreft de precariobelasting terrassen geldt het volgende: 

1 januari tot 15 maart zijn de terrassen gebruikt.  Vanaf. 15 maart tot 1 juli is de horeca en de 

daarbij behorende terrassen op grond van de opgelegde Corona maatregelen gesloten. 

Gevolg geen precario opbrengsten voor de terrassen. Derving in deze periode is geraamd op  

€ 31.000,- Vanaf 1 juli tot 14 oktober was de openstelling van de horeca en de daarbij 

behorende terrassen toegestaan. Geraamde opbrengst precario € 36.000,- 
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Er vanuit gaande dat de horeca gesloten blijft tot het einde van het jaar zal de derving v.a. 15 

oktober € 26.000,- zijn. Totale derving precario terrassen 2020 komt hiermee op                 

€ 57.000,- De gevolgen hiervan worden meegenomen in de volgende rapportage. 

 


