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Onderwerp : Horeca hard geraakt door gevolgen Corona-virus; uitstel en ontheffing van
gemeentelijke belastingen nu nodig
Geacht College, geachte leden van de raad,
De gevolgen van het Corona-virus worden met de dag steeds groter. In de allereerste plaats
geldt dat natuurlijk voor de ontwikkeling van het aantal besmettingen en helaas de stijging van
het aantal mensen dat door de ziekte is komen te overlijden.
Door de overheidsmaatregelen van 15 maart jl. om alle eet-en drinkgelegenheden tot met 6 april
a.s. te sluiten, komen veel horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet
tijdens de periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen,
heeft de horeca NU steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist
ook vanuit de gemeente.
Wat er op dit moment volgens KHN Noordelijk Flevoland hard nodig is, zijn maatregelen
waarmee snel en eenvoudig voorzien wordt in liquiditeit van de horecaonderneming. Dit door
uitstel/(tijdelijke) ontheffing van betaling van alle gemeentelijke belastingen voor
horecaondernemingen.
In Noordelijk Flevoland gaat het bijvoorbeeld om de OZB, reclamebelasting en precariobelasting.
De hoogte van deze belasting wordt immers gebaseerd op berekeningen van het afgelopen jaar.
De bezettingsgraad ligt dit jaar tot nu toe vele malen lager en het is onduidelijk hoe dit het
komende jaar zal doorwerken. Wij hopen daarom dat u de horeca helpt door uitstel/tijdelijke
ontheffing van deze lokale belastingen.
Ten aanzien van leges voor nieuwe vergunningen en of verlenging van bestaande vergunningen
zou een concrete verlichting zijn wanneer die, in ieder geval voor de periode dat de corona-crisis
aanhoudt, niet in rekening worden gebracht.
Het is cruciaal dat de horeca in Noordelijk Flevoland en de kortst mogelijke termijn weet waar ze
aan toe zijn en dat deze steunmaatregelen direct worden ingezet. Uiteraard is KHN voor de volle
100% en meer bereid mee te werken aan de uitwerking van maatregelen die ook voor
horecaondernemers werkbaar, eenvoudig en vooral snel uitvoerbaar zijn.
Graag gaan we hierover op de kortst mogelijke termijn met u in gesprek. De regiomanager van
KHN Flevoland neemt een dezer dagen contact met u op voor het maken van een
afspraak.
Met een gastvrije groet,
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