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Aan: College van B&W 

 Postbus 250 

 6440 AG Brunssum 
 

Afschrift aan: VVD-leden 

 Pers 

 

Brunssum,  13 maart ’21 

 

Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake kwijtschelding OZB en afvalstoffen en 

rioolheffing voor ondernemers  

 

Geacht college van B & W, 
 

Iedere dag worden veel mensen getroffen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. 

Dat geldt niet in de laatste plaats voor ondernemers. Diverse bedrijven zijn in de afgelopen 

periode ten minste een tijd gedwongen gesloten geweest. Voor de horeca is het zelfs nog 

geheel onduidelijk wanneer zij hun panden weer mogen openen.  
 

De VVD Brunssum vindt het van essentieel belang dat wij zoveel als mogelijk ondernemers 

helpen om deze verschrikkelijke tijd te boven te komen. Veel van hen zijn namelijk 

ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in ons Brunssum. Zolang de 

realiteit van dit moment echter is dat een groot deel van onze ondernemers geen of slechts 

gedeeltelijk gebruik kunnen maken van hun panden pleit de VVD Brunssum er voor deze 

ondernemers voor om de OZB en rioolheffing over het jaar 2021 kwijt te schelden en voor de 

jaren hierna te onderzoeken welke impact de sluiting heeft op de waarde van hun objecten.   
 

Aangezien kwijtschelding een juridische uitdaging kan zijn, wil de VVD Brunssum het college 

pro-actief oproepen om creatief te zijn. Bekijk en voer door wat wel kan in plaats van te 

kijken wat niet kan. Voorbeelden uit West Brabant, waar al door een groot aantal gemeenten 

is gekozen voor het opschorten van de OZB- heffing, getuigen van daadkracht. Zo bent u als 

college op grond van de gemeentewet in staat belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te 

verklaren. Graag zouden wij zien dat u op zeer korte termijn uitzoekt hoe hiervan voor 2021 

gebruik te maken voor ondernemers die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn en met een 

incidenteel dekkingsvoorstel naar de Gemeenteraad komt.  

 

Om ons streven te realiseren ontvangt de VVD Brunssum gaarne antwoord op de volgende 

vragen: 

 

1. Bent u bereid onze getroffen Brunssumse ondernemers tegemoet te komen door het 

voor 2021 incidenteel kwijtschelden van de onroerendzaakbelasting (OZB)?  

Zo ja, kunt u aangeven op welke termijn u dit kunt realiseren en in de tussenliggende 

periode communiceren dat de getroffen ondernemers hun OZB niet hoeven te betalen?  
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2. Bent u bereid onze getroffen Brunssumse ondernemers tegemoet te komen door het 

voor 2021 incidenteel kwijtschelden van de afvalstoffen en rioolheffing?  

Zo ja, kunt u aangeven op welke termijn u dit kunt realiseren en in de tussenliggende 

periode communiceren dat de getroffen ondernemers hun rioolheffing niet hoeven te 

betalen? 

 

3. Is het college bereid te onderzoeken of een kwijtschelding met terugwerkende kracht 

voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing mogelijk is over 2020 voor de periode 

dat ondernemers hun zaak geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten vanwege de 

COVID-19 pandemie? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Bent u bereid taxateurs van de BSGW onderzoek te laten verrichten naar de impact van 

COVID-19 op de waarde van objecten in sectoren die deels of in het geheel gesloten 

zijn geweest voor het jaar 2021 en de daaropvolgende jaren?  

 

5. Is het college van B&W in algemeenheid voor 2021 bereid om coulant te zijn voor 

ondernemers, en inwoners, die in betalingsproblemen verkeren vanwege aantoonbare 

gevolgen van de COVID-19 pandemie?  

Zo ja, bent u dan bereid de invorderingsactiviteiten in het geval van niet nakomende 

betalingen op een laag niveau te zetten en vooralsnog geen boetes en rentes in 

rekening te brengen?  

 

6. Tijdens de begrotingsvergadering d.d. november 2020 heeft de gemeenteraad een 

amendement van o.a. de VVD Brunssum aangenomen om in 2021 geen 

precariobelasting te heffen. Kunt u bevestigen dat voor 2021 inderdaad geen 

precariobelasting aan onze Brunssumse ondernemers in rekening is gebracht?  

 

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de VVD-fractie Brunssum, 
 

 

 

Arno de Haas, Raadslid   

Frank Joosten, Fractievoorzitter  

Jaimy van Dijk, Raadslid   
 

 


