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Geachte heer Thiel,
Op 8 maart 2021 hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 van het “reglement van orde van
de gemeenteraad Vlaardingen 2019”. Uw vragen betreffen de precario- en reclamebelasting.
Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.
Vraag 1
Per direct het innen van gemeentelijke belastingen versoepelen, voor bedrijven en inwoners (hebben we
ook al voorgesteld aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020). Kunt u aangeven
welke versoepelingen u sinds maart 2020 over welke periode, met welk resultaat voor wie heeft
ingevoerd en mogelijk ook weer heeft stopgezet? Kunt u de onderzoeken, documentatie, presentaties,
(interne) memo’s, gespreksverslagen, brieven, contactmomenten met vertegenwoordigende groepen en
andere communicatie die u heeft gevoerd over het versoepelen van het gemeentelijke beleid voor onze
inwoners en onze bedrijven openbaar maken (in ieder geval richting uw raad)? Dit uiteraard gezien uw
verplichting om actief informatie te delen. Of is een WOB-verzoek nodig?
Antwoord
Kort na aanvang van de coronacrisis is kenbaar gemaakt dat ondernemers uitstel van betaling konden
aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en konden ondernemers een betalingsregeling met de
RBG treffen.
Verder is besloten dat ondernemers precario ten behoeve terrassen voor het jaar 2020 en 2021 naar
rato moeten betalen, enkel voor de maanden dat ze open mochten zijn.
In de periodieke nieuwsbrieven voor Ondernemers en op de gemeentelijke website is hier via een aparte
webpagina aandacht voor. Daarnaast hebben de accounthouders economie regelmatig contact met
individuele winkeliers, horecaondernemers en winkeliersverenigingen. De raad is o.a. via de dagmail en
de maandelijkse memo’s van de burgemeester steeds op de hoogte gebracht van de belangrijkste
ontwikkelingen en versoepelingen. In dit licht achten wij het niet nodig daar verder op detail in te gaan.
Vraag 2
Bent u bereid om niet alleen de horecazaken, maar alle ondernemers in Vlaardingen over 2020 en 2021
geen precario- en gemeentelijke belasting te laten betalen? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Zie ons antwoord op vraag 1. De accounthouder Economische Zaken is bij de winkeliers langsgegaan
om samen met hen te bekijken welke uitstalling buiten mag staan. In de meeste gevallen is dit de
‘normale’ uitstalling. De precario wordt daarom niet kwijtgescholden.

Vraag 3
Bent u bereid tot vermindering van leges voor een aanvraag tot vergunning van evenementen die dor
een corona overheidsverbod geen doorgang hebben kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
In Vlaardingen worden, zoals vastgelegd in de legesverordening, geen leges geheven voor het in
behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ten behoeve van het organiseren van een
evenement.
Vraag 4
Als u niet voornemens bent om Precariobelasting tijdelijk niet te heffen. Bent u dan wel bereid tot
Aanpassing van de berekening van de Precariobelasting voor terrassen, vanwege de corona-maatregel
om 1,5 meter afstand tussen de stoelen te houden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie ons antwoord op vraag 1. Daarnaast konden ondernemers tijdelijke uitbreiding in oppervlakte
aanvragen zonder dat hiervoor leges in rekening zijn gebracht.
Vraag 5
Kunt u aangeven welke andere vormen van financiële steun u – naast de landelijke – kunt aanbieden
aan onze ondernemers? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Wij hebben de ondernemers o.a. via nieuwsbrieven, sociale media, de gemeentelijke website het
afgelopen jaar gewezen op de landelijke steun en herstelregelingen. Verder hebben wij initiatieven van
lokale ondernemers beoordeeld in het licht van de coronacrisis. Via raadsmemo 1825673 d.d. 15
december 2020 hebben wij inzage gegeven in lokale maatregelen.
Wij faciliteren ondernemers o.a. door het verlenen van een tijdelijke parkeerontheffing om
winkelbestellingen eenvoudiger te kunnen bezorgen, zij kunnen hulp krijgen bij het invullen van de
landelijke steun aanvragen en zij kunnen kosteloos advies krijgen van een financieel adviesbureau.
Andere vormen van financiële steun kunnen wij, gezien onze eigen financiële situatie, niet bieden.
Vraag 6
Wat heeft u gedaan voor kleine zelfstandige ondernemers zoals een eenmanszaak of een ZZP’ers in het
algemeen, wat voor welke ondernemers specifiek (in aantallen en categorieën, zonder openbaren van
privacygegevens, denkend aan de SVG), met welke frequentie, over welke periode en met welk resultaat
om hen te wijzen, dan wel te begeleiden bij het aanvragen van kwijtschelden van (gemeentelijke)
belastingen?
Antwoord
Zie onze antwoorden op de vragen 1 en 5.
Vraag 7
Wat heeft u in het kader van een financieel helpende hand bieden en coronaondersteunende
maatregelen gedaan voor rechtspersonen zoals een BV, NV, Stichting of VOF of bestuurders die
uitgesloten worden van ‘voordelen’ die wel gelden voor kleine ondernemers?
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Antwoord
Wij hebben alle ondernemers o.a. via nieuwsbrieven, sociale media, de gemeentelijke website het
afgelopen jaar gewezen op de landelijke steun en herstelregelingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,
Erwin Stolk

de burgemeester,
Bas Eenhoorn

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1839238 vermelden.
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