
VVD-fractie Brunssum 

 

Vragen Artikel 38:  Passieve informatieplicht 

 

Betreft:  Inzake coulance inning lokale lasten ondernemers in verband met de gevolgen van CO-

VID-19 

 

Brunssum, 14 maart 2020 
 

Geachte college, 
 

Veel ondernemers in onze gemeente hebben of verwachten door de maatregelen tegen COVID-19 acute 

problemen met betalingsverplichtingen. Deze betreffen verplichtingen naar leveranciers en dienstverleners 

en uiteraard ook naar hun personeel. Ook de gemeentelijke heffingen vormen een onderdeel van deze ver-

plichtingen. 
 

Dit speelt onder andere voor ondernemingen in toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. Dit zijn voor 

alle kernen in onze gemeente belangrijke pijlers van werkgelegenheid voor medewerkers, leefbaarheid, aan-

trekkelijkheid en economische ontwikkeling.  
 

Het zou enorm helpen als ondernemers met liquiditeitsproblemen uitstel van betaling krijgen voor gemeen-

telijke heffingen, zoals OZB. Ook landelijk is al een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers te 

ontzien, met name ook in het belang van de werkgelegenheid voor hun medewerkers. Zo heeft de Belas-

tingdienst aangekondigd uitstel van BTW en andere belasting te verlenen. Verder is deeltijd WW mogelijk. 
 

VVD-fractie Brunssum is van mening dat de gemeente Brunssum, net als bijvoorbeeld de Belastingdienst, 

uitstel van belasting betaling voor ondernemers zo snel als mogelijk dient te effectueren. 
 

Daarom heeft VVD- fractie Brunssum de volgende vragen: 
 

1. Is het college bereid om ondernemers renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten? 

2. Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor verlate betaling van gemeentelijke belastingen 

voor bepaalde tijd achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan? 

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

4. Is het college bereid om ten minste via website en social media duidelijkheid te verschaffen aan onderne-

mers in het geval van de te treffen maatregelen hierboven? 

5. Is het college bereid om de termijn van betalingen die de gemeente doet aan leveranciers tot een mini-

mum te beperken zodat dit de liquiditeit van de ondernemers ten goede komt? 

6. Is het college bereid om ondernemers die dit wensen, net als particulieren, ook in de gelegenheid te stel-

len om maandelijks te betalen en niet binnen 2 maanden de gehele nota te laten voldoen? 
 

Wij gaan ervan uit dat u samen met de VVD- fractie Brunssum van mening bent dat in zeer turbulente tij-

den snelheid en haast geboden is. Om die reden kiezen we voor deze vorm van communiceren met het Col-

lege, in de wetenschap dat een initiatiefvoorstel m.b.t. dit onderwerp pas op dinsdag 7 april geagendeerd 

zou kunnen worden en een eerder samenkomen op basis van adviezen van GGD / RIVM vermeden dient te 

worden. 
 

Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij u om per omgaande antwoord te geven 

op onze vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de te nemen maatregelen hierboven 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 

De VVD-fractie Brunssum, 

 

F. Joosten   J. van Dijk  A. de Haas 

Fractievoorzitter  Raadslid Raadslid 


