
 
 

 

 
 
 
 

Fractie: VVD 

Naam: Jasper van Os 

Onderwerp: Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers 

Datum indiening vragen: 16-03-2020 

 
Sinds afgelopen week zijn er maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen om het Coronavirus te 
bestrijden. Het is niet uit te sluiten dat de maatregelen de komende dagen nog verder worden 
geïntensiveerd. Dit raakt onze ondernemers in Noordoostpolder. De VVD is van mening dat we 
moeten voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Daarom moeten we kijken wat we op lokaal 
niveau voor deze ondernemers kunnen betekenen. 
 
De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers 
hebben of krijgen nu te maken met acute liquiditeitsproblemen. Bij de Belastingdienst kunnen 
ondernemers al uitstel van betaling van onder andere de BTW aanvragen. Het zou helpen als deze 
ondernemers ook uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen. 
 
 
Vragen: 
 

1. In hoeverre heeft het college reeds gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers (in de 

breedste zin van het woord) in Noordoostpolder? Heeft het college zicht op hoeveel 

ondernemers in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus? 

 

Dat diverse ondernemers zijn en zullen worden geraakt door de effecten van het 

Coronavirus, is plaatselijk, landelijk en mondiaal een bekend gegeven. Hoeveel 

ondernemers in de problemen komen en wat die effecten zijn/zullen zijn is nu nog niet 

te schatten en ook niet te overzien.   

 

2. Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de Belastingdienst al uitstel 

van BTW en andere betalingen kunnen krijgen? 

 

Ja, daarvan is het college op de hoogte.  

 

3. Is het college bereid ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor gemeentelijke 

belastingen als zij aannemelijk kunnen maken dat zij getroffen worden door de maatregelen 

omtrent het Coronavirus, tot de situatie weer is genormaliseerd? Zo ja, hoe gaat het college 

dit de ondernemers in Noordoostpolder kenbaar maken? Zo nee, waarom niet? 

Het college heeft in haar vergadering van 24 maart tot het volgende besloten ten 

aanzien van ‘Bijzondere betalingsregeling in het kader van effecten Coronavirus’:  

1. Instemmen met het tot 1 september 2020 afzien van invorderingsmaatregelen van  

    aanslagen gemeentelijke belastingen voor ondernemers tot een aanslagbedrag van  

    € 20.000. 

2. Instemmen met het aanbieden van de mogelijkheid tot een bijzondere 

betalingsregeling voor ondernemers met een aanslag gemeentelijke belastingen groter 

dan € 20.000 

3. Instemmen met verruiming van de uiterste betaaldatum tot 30 april 2020 voor de 

aanslagen gemeentelijke belastingen groter dan € 20.000 van ondernemers die een 

verzoek hebben ingediend voor een bijzondere betalingsregeling of uitstel van betaling. 



4. Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente treffen om ondernemers te helpen of te 

ondersteunen tijdens deze (crisis)situatie? 

Het college heeft inmiddels meerdere maatregelen genomen om nadelige effecten van 
het Coronavirus te verzachten. Deze maatregelen worden 25 maart in definitieve 
tekstvorm opgesteld en dan openbaar gemaakt. De komende tijd blijft het college alert 
op situaties waarin hulp wordt gevraagd en het college zal daarop snel en passend 
reageren. Informatie voor ondernemers is zichtbaar op de gemeentelijke website 
onder https://www.noordoostpolder.nl/ondernemen-en-corona 

  
 

Datum beantwoording vragen: 25 maart 2020 

Contactpersoon: René Stigt 

E-mail adres:  r.stigt@noordoostpolder.nl 
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