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Beste heer Nederend , 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over financiële hulp aan ondernemers in Stichtse Vecht i.v.m. het coronavirus. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
In hoeverre heeft het college reeds gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers (in de 
breedste zin des woords) in Stichtse Vecht? En heeft het college zicht op het aantal ondernemers 
dat in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus. 
 
Antwoord 1 
Uit de belronde langs alle ondernemersverenigingen en uit een aantal vragen van individuele 
ondernemers blijkt dat veel ondernemers last hebben van een omzetdaling en zich zorgen maken 
over hun financiële situatie. Op het daadwerkelijke aantal liquiditeitsproblemen hebben wij geen 
zicht. 
 
Vraag 2 
Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de belastingdienst ook al uitstel 
van BTW en andere betalingen kunnen krijgen? 
 
Antwoord 2 
Ja dat is ons bekend. 
 
Vraag 3 
Is de gemeente bereid om ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke 
belastingen (OZB, precario, reclame-, toeristenbelasting e.d.) tot de situatie weer is 
genormaliseerd? Zo ja, hoe gaat u dit de ondernemers in Stichtse Vecht kenbaar maken? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Antwoord 3 
Ja daar zijn wij toe bereid. Het college is vanaf zondag 15 maart in gesprek geweest om mogelijke 
oplossingen te bedenken. Op 19 maart is een uitgebreid overzicht met alle maatregelen  
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gepubliceerd op de gemeentelijke website. Via de nieuwsbrief en onze sociale media wordt 
verwezen naar dit overzicht. Ook krijgen alle ondernemersverenigingen een email met deze 
informatie en het verzoek om dit door te zetten naar hun leden. 
De BghU voert voor de gemeente Stichtse Vecht de belastingheffing uit. Samengevat zijn de 
belangrijkste maatregelen dat de BghU het opleggen van belastingaanslagen continueert, maar 
matigt waar mogelijk en invorderingsstappen opschort. Dat betekent concreet dat ondernemers 
geen herinneringen, aanmaningen of dwangbevelen zullen ontvangen voor de lokale heffingen, 
met uitzondering van de parkeerbelasting. Ook kunnen zij meer gespreid betalen of uitstel van 
betaling krijgen.  
Meer informatie hierover kunnen ondernemers krijgen bij de BghU via T: 0880-640200 of digitaal 
via www.bghu.nl door in te loggen bij MijnBghU of het contactformulier in te vullen. 
 
Vraag 4 
Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente treffen om ondernemers te helpen of te 
ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke (crisis)situatie?   
 
Antwoord 4 
Wij houden nauw contact met onze ondernemers om te horen wat hun behoefte hierin is.  
Deze week gaat er vanuit het college ook een persoonlijke brief uit naar alle ondernemers om hen 
een hart onder de riem te steken, alle steunmaatregelen nog een keer voor hen op een rijtje te 
zetten en om aan te geven bij wie zij met hun overige vragen terecht kunnen bij de gemeente. 
 
Van onze zorgaanbieders krijgen wij verzoeken binnen om hen door te betalen bij gewijzigde of 
beperkte dienstverlening en/of verzoeken om hen een voorschot uit te keren. Hierover wordt 
enerzijds overleg gevoerd in regionaal verband en anderzijds tussen de VNG en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 


