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Geachte heren Joosten, De Haas en Van Dijk,

U gaf aan “ 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”.

In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt.

Vraag 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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Vraag 2.
Bent u bereid onze getroffen Brunssumse ondernemers tegemoet te komen door het voor 2021 
incidenteel kwijtschelden van de afvalstoffen en rioolheffmg? Zo ja, kunt u aangeven op welke 
termijn u dit kunt realiseren en in de tussenliggende periode communiceren dat de getroffen 
ondernemers hun rioolheffmg niet hoeven te betalen?

Vraag 3.
Is het college bereid te onderzoeken of een kwijtschelding met terugwerkende kracht voor de 
OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffmg 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?

Antwoord op vragen 1 t/m 3:
Vanuit het rijk zijn er zoals bekend diverse steunmaatregelen in het leven geroepen, waar 
ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen als gevolg van de corona pandemie, een 
beroep op kunnen doen.

Verder heeft de raad, zoals bekend, besloten dat de gemeente Brunssum door gaat met 
steunmaatregelen, voor zover die voldoen aan de door de raad zelf vastgestelde kaders. Daarbij is 
maatwerk mogelijk, ook voor ondernemers. Dus als individuele ondernemers zich melden, zijn wij 
ten alle tijd bereid naar mogelijke ondersteuningsmaatregelen te kijken.

Een andere ontwikkeling is dat vanuit de Economische samenwerking Zuid Limburg (ESZL) voor 
de Zuid Limburgse economie gewerkt wordt aan een herstelplan regionale economie. Belangrijk 
onderdeel is het via een enquête informatie ophalen bij de ondernemers. Vanuit deze informatie 
wordt dan duidelijk welke behoeften er bestaan en kan gewerkt worden aan de invulling van een 
herstelplan. Tot eind maart 2021 kon de enquête ingevuld worden door ondernemers.
Momenteel is de Afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente Sittard-Geleen bezig met het 
clusteren van alle input. Per gemeente wordt er een aparte spreadsheet gemaakt met de uitkomsten 
van ondernemers uit de desbetreffende gemeenten.
Dit levert een overzicht op van problemen en hulpvragen van ondernemers in Brunssum. De 
uitkomsten zijn herleidbaar op bedrijfsniveau en daarmee kunnen en zullen we rechtstreeks met 
betreffende ondernemers in gesprek gaan. Tweede helft van april zal het overzicht voor Brunssum 
beschikbaar zijn.
De geclusterde input van alle gemeenten gaat naar ETIL die deze data zal verwerken en verrijken 
door het te koppelen aan kenmerken van onze regionale economie. Tevens maken zij een duiding 
en een analyse. Deze input zal gebruikt worden voor het opstellen van een regionaal herstelplan.

Vraag 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 
jaar2021 en de daaropvolgende jaren?

Antwoord:
Bij het bepalen van de waarde wordt door de taxateurs van de BsGW voor alle courante niet- 
woningen al rekening gehouden met corona. Er wordt daarbij niet gekeken of het pand op 1 januari 
al dan niet open was voor de gebruiker om zijn zaak te exploiteren. Het object wordt gewaardeerd 
en niet het bedrijf.

Vraag 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?



Antwoord:
Invorderingsactiviteiten die de gemeente zelf uitvoert, zijn voor ondernemers en inwoners die 
vanwege de corona pandemie betalingsproblemen hebben al op een laag pitje gezet.
Verder heeft de BsGW de invorderingsrente voor de heffingen die zij innen voor de gemeente, 
verlaagd van 4% naar 0,01 %, in ieder geval tot 31 -12-2021.
Daarnaast is het in alle gevallen mogelijk een passende betalingsregeling te treffen.

Vraag 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?

Antwoord:
De BsGW heeft voor 2021 geen aanslag precariorechten opgelegd.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,
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