
  

 

 

Geachte heer Kroon,  

Op maandag 16 maart 2020 heeft u verwijzend naar artikel 43 van het Reglement van Orde, het 

College van Burgemeester en wethouders raadsvragen gesteld over de te nemen maatregelen voor 

ondernemers met de komst van het virus COVID-19. Wij geven u graag antwoord op uw vragen, een 

aantal vragen zijn al beantwoord in het persbericht wat op 18 maart 2020 is uitgegaan: 

 

Tekst persbericht 18 maart 2020 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Ondernemers doen bijna geen zaken meer. Dat 

hakt er in. Landelijk zijn er maatregelen genomen om de ondernemers bij te staan. Gisteren 

hebben de ministers Hoekstra (financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale 

Zaken) de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp’ers en het bedrijfsleven 

aangekondigd. Ook werknemers maken zich zorgen. Alles is er op gericht om het inkomen en 

voortbestaan van ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in onze gemeente hebben 

bedrijven het moeilijk. We doen het volgende op financieel gebied voor de ondernemers en 

inwoners. 

Gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te 

beteugelen: we laten begrip voor de ondernemers leidend zijn. Er is geen handhaving op niet 

of te laat betalen van gemeentelijke belastingen. We zullen het verzenden van aanmaningen 

en dwangbevelen voorlopig uitstellen. Dit geldt ook voor inwoners die wegens 

arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen. 

Wethouder Joke Kruit: “Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden 

geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet 

kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer 

duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het 

Rijksbeleid.” De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een 

aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De verzending van deze 

aanslagen wordt ook uitgesteld. 

Bijstand voor zelfstandigen 

Zelfstandigen zoals ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel) vragen momenteel aan de 

gemeente of zij in aanmerking komen voor bijstand voor zelfstandigen. De rijksoverheid 

ontvangt deze vragen ook en is bezig met het treffen van maatregelen. 

In afwachting van die informatie geldt alvast dat we niet handhaven op betaling en 

voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verzenden. 
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Beantwoording van de vragen 

1. Is het college bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de 

betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze getroffen worden door 

COVID-19? 

Ja, de komende drie maanden versturen we geen aanmaningen. We handhaven niet op niet of te 

laat betalen van gemeentelijke belastingen. Dit geldt voor ondernemers én inwoners die door 

arbeidstijdverkorting te maken hebben met een lager inkomen. 

 

2. Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een 

deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van COVID-19? 

Hiervoor volgen we het Rijksbeleid. Een van de nieuwe maatregelen van het kabinet is dat het 

kabinet in overleg gaat 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. Zodra hier meer duidelijk over is zullen we dit bekend maken. Omdat door het 

coronavirus en de maatregelen evenementen en activiteiten niet kunnen doorgaan, hebben we 

besloten dat deze organisaties de legeskosten van hun evenementenvergunning of ontheffing 

kunnen terug krijgen. 

 

3. Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in 

ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan? 

Ja, de komende drie maanden versturen we geen aanmaningen.  We handhaven niet op niet of te 

laat betalen van gemeentelijke belastingen. Dit geldt ook voor inwoners die door arbeidstijdverkorting 

te maken hebben met een lager inkomen. 

 

4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te ontzorgen? 

In het persbericht staan de maatregelen voor de ondernemers benoemd die wij genomen hebben. 

Het college houdt de landelijke berichtgeving in de gaten. Daarnaast hebben we als gemeente 

hierover ook afstemming met de andere gemeenten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

Als gemeente willen we dat ondernemers zo snel mogelijk antwoord op hun vragen hebben en niet 

hoeven te zoeken naar de juiste informatie. Daarom hebben we op onze website de informatie voor 

ondernemers gebundeld, zo eenvoudig mogelijk bereikbaar gemaakt via de knop ‘Hulp voor 

ondernemers’ op onze homepage. Via onze social media besteden we ook aandacht aan de 

mogelijkheden en kunnen de ondernemers via schagen.nl/hulpvoorondernemers snel de informatie 

vinden. 

 

5. Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers en verenigingen om ook de 

financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten? 

Van de belastingaanslagen versturen we de komende drie maanden geen aanmaning. 

Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk 

geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de 

coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel    Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Gemeentesecretaris     burgemeester 


