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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * R.

Achternaam * Nederend

E-mailadres * rick.nederend@gmail.com

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Juist nu steun voor ondernemers

Inleiding * Sinds afgelopen week zijn er (aanvullende) 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. Dat raakt onze ondernemers in Stichtse Vecht. Als lokale 
VVD vinden we dat we moeten voorkomen dat gezonde bedrijven 
omvallen en is het belangrijk om te 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 vooral nu problemen met 
acute liquiditeit om deze situatie het hoofd te bieden. Ondernemers 
kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van BTW en andere 
betalingen. Ook zou het helpen als ondernemers uitstel krijgen voor het 
betalen van gemeentelijke belastingen, zodat deze geen hap nemen uit 
hun liquiditeit. De VVD vindt dat we de ondernemers in Stichtse Vecht 
zoveel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te geven. Daarom stellen 
wij u graag de volgende vragen:

Vragen
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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 hoeveel ondernemers in liquiditeitsproblemen komen 
door het Coronavirus?

Vraag 2 * Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de 
Belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere betalingen kunnen 
krijgen?

Vraag 3 * Is de gemeente bereid ondernemers uitstel van betaling te geven voor 
gemeentelijke belastingen (OZB, reclame-, precario, toeristenbelasting, 
etc.) tot de situatie weer is genormaliseerd? Zo ja, hoe gaat u dit de 
ondernemers in Stichtse Vecht kenbaar maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 * Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente treffen om 
ondernemers te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze 
uitzonderlijke (crisis)situatie?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


