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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021 vast te stellen.
2. De gemiste inkomsten uit Precario in 2021 (ongeveer € 30.000) op te vangen door de inzet van de
Reserve coronaherstelfonds.
3. De 11e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021 vast te stellen.

Samenvatting

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van
openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn op landelijk niveau maatregelen
genomen. Door deze maatregelen waren ook de horecagelegenheden in Stichtse Vecht verplicht om
te sluiten en mochten zij ook in 2021 gedurende diverse maanden geen gebruikmaken van de
terrassen. Zoals in de Lokale herstelagenda beschreven zal het college de gemeenteraad, net als in
2020, voorstellen om horecagelegenheden die gebruik maken van een terras op openbare grond in
2021 tegemoet te komen door de tarieven voor terrassen op € 0 te stellen. Deze aanpassingen zijn
opgenomen in de Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021.
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1. Huidige Verordening precariobelasting 2021 (inclusief Tarieventabel) vastgesteld door de
gemeenteraad op 16 december 2020
2. Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021 (inclusief wijziging Tarieventabel)
3. 11e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021

rvs 1e wijzigingsverordening

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Door de vaststelling van de Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021 kan de
gemeenteraad horecaondernemers in Stichtse Vecht compenseren voor het feitelijk niet of zeer
beperkt kunnen gebruiken van de terrassen op gemeentegrond vanwege de Corona-maatregelen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In artikel 228 van de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten een vergoeding kunnen vragen voor
het tijdelijke gebruik van gemeentegrond. De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 de
bijgevoegde Verordening precariobelasting 2021 (bijlage 1) vastgesteld. Het college heeft in de
Lokale herstelagenda al aangekondigd de gemeenteraad voor te stellen om de precario op terrassen
over 2021 op € 0 vast te stellen.

Argumenten

Horecaondernemers hebben ook in 2021 vanwege de landelijke maatregelen om de verspreiding van
het Corona-virus tegen te gaan feitelijk geen of zeer beperkt gebruik kunnen maken van de terrassen
op gemeentegrond. Zoals in de Lokale herstelagenda aangekondigd stelt het college voor om
horecaondernemers tegemoet te komen en de Tarieventabel opgenomen in de Verordening
precariobelasting 2021 aan te passen. De precariotarieven 2021 voor terrassen op openbare grond
zouden dan op € 0,00 worden gesteld. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de Eerste
wijzigingsverordening precariobelasting 2021 (zie raadsbesluit). Gelet op de landelijke Coronamaatregelen zijn de aanslagen precariobelasting voor terrassen in 2021 nog niet verzonden.
Het Rijk heeft gemeenten via het Corona-compensatiepakket, op basis van landelijke verdeelsleutels,
onder andere gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten uit de precariobelasting in 2020. Het is
op dit moment nog niet duidelijk of het Rijk gemeenten in 2021 weer zal compenseren voor het
verlies aan inkomsten uit de precariobelasting. Het college stelt de gemeenteraad voor om niet te
wachten tot het Rijk een besluit heeft genomen over de compensatie van het verlies aan inkomsten
over 2021. Daarom stelt het college voor om het verlies aan inkomsten op te vangen door de inzet
van de Reserve coronaherstelfonds. Indien het Rijk besluit om gemeenten te compenseren van voor
het inkomstenverlies uit de precariobelasting 2021 dan zullen wij u dan voorstellen om deze middelen
toe te voegen aan de Reserve coronaherstelfonds.

Kanttekeningen

De Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021 dient minimaal 1 dag eerder te worden
vastgesteld dan de nieuwe Precarioverordening 2022. Via het ‘overgangsrecht’ blijven dan de
rechten en plichten die voortvloeien uit de Verordening precariobelasting 2021 ook in 2022 in stand.
Indien de gemeenteraad tijdens de reguliere gemeenteraadsvergadering van 2 november 2021 een
besluit neemt over de Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021. En op 21 december 2021
een besluit neemt over de nieuw Precarioverordening 2022 dan zou aan deze voorwaarde voldaan
zijn.
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Voor evenementen stelt het college voor de gebruikelijke precario in rekening te brengen. De
precario wordt per evenement in rekening gebracht en als een evenement als gevolg van de Coronamaatregelen niet heeft plaatsgevonden, is ook de precario niet verschuldigd.
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De Tarieventabel van de precarioverordening kent ook andere categorieën gebruikers van
gemeentegrond. Deze gebruikers (zoals de standplaatshouders) zouden kunnen stellen dat ook zij
last hebben gehad van de Corona-maatregelen. In de gemeente Stichtse Vecht heeft de markt, met
een aantal aanpassingen, toch vrijwel geheel op de geplande dagen doorgang kunnen vinden. Indien
geen marktplaats kon worden ingenomen is dit ook niet in rekening gebracht. Bouwbedrijven die
tijdens hun werkzaamheden bijvoorbeeld bouwmaterialen hebben neergezet op gemeentegrond
hebben feitelijk gebruik kunnen maken van de gemeentegrond. Om deze reden zijn de tarieven 2021
voor deze categorieën gebruikers van gemeentegrond niet aangepast.
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Communicatie

De Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021 wordt na vaststelling door de raad
gepubliceerd en gecommuniceerd. In RIB nummer 24 (18 maart 2021) hebben wij aangekondigd dat
het college de gemeenteraad ook in 2021 zal voorstellen om de precariobelasting voor terrassen op
€ 0 te zetten ter ondersteuning van de horeca in Stichtse Vecht. Via RIB nummer 45 (1 juli 2021)
hebben wij u geïnformeerd over de Lokale herstelagenda.

Financiën, risico’s en indicatoren

In de begroting 2021 is aan inkomsten uit precariobelasting ongeveer € 97.000 geraamd. Door het in
2021 niet in rekening brengen van precario voor terrassen op gemeentegrond mist de gemeente
Stichtse Vecht ongeveer € 30.000 aan inkomsten. Het Rijk heeft via het Corona-compensatiepakket
ons, via landelijke verdeelsleutels, gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten uit de
precariobelasting. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en voor welk bedrag het Rijk gemeenten
zal compenseren voor het verlies aan inkomsten van de precariobelasting in 2021. Het college stelt
de gemeenteraad voor om niet te wachten tot het Rijk een besluit heeft genomen over de
compensatie van het inkomstenverlies over 2021. Daarom stelt het college voor om het verlies aan
inkomsten op te vangen door de inzet van de Reserve coronaherstelfonds. Indien het Rijk besluit om
gemeenten te compenseren van voor het inkomstenverlies uit de precariobelasting 2021 dan zullen
wij u dan voorstellen om deze middelen toe te voegen aan de Reserve coronaherstelfonds. Door de
vaststelling van de 11e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021 wordt dit ook
geëffectueerd.
14 september 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

Raadsbesluit
Onderwerp
Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021
Begrotingswijziging

Datum raadsvergadering

Agendanummer

2 november 2021
Commissie

Registratie nummer

12 oktober 2021

Z/21/243025-VB/21/97611

Verordening Eerste wijzigingsverordening
precariobelasting 2021
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie

Gemeente Stichtse Vecht

Officiële naam regeling

Verordening Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021

Citeertitel

Verordening

Vastgesteld door

Gemeenteraad

Onderwerp

Financiën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling wijzigt met terugwerkende kracht de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2021, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020 door de raad van
Stichtse Vecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Pagina 1 van 4

precariobelasting 2021/VIv1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

rbs 1e wijzigingsverordening

Artikel 228 van de Gemeentewet.
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende
kracht t/m

01-01-2021

01-01-2021

Datum
uitwerkingtreding

Betreft

Gewijzigde
regeling

Datum
ondertekening
Bron
bekendmaking
02-11-2021
Gemeenteblad

Kenmerk
voorstel

Tekst van de regeling
Intitulé
Eerste wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2021
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2021;
gehoord de commissie van 12 oktober 2021;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:
vast te stellen de

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing
en invordering van precariobelasting 2021
Artikel I

Wijziging

Artikel II

Inwerkingtreding

Artikel III

Citeertitel

De tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2021, wordt conform bijlage I
gewijzigd.

1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Eerste wijzigingsverordening Verordening precariobelasting
2021’.

Origineel besluit is ondertekend
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drs. A.J.H.T.H. Reinders
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plv. Griffier
M. de Jong-Veltema
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Stichtse Vecht, 2 november 2021
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Origineel besluit is ondertekend
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Bijlage I
Wijziging van de tarieventabel behorend bij de ‘Verordening precariobelasting 2021’.
De tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2

Terrassen
banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar
Voor de eerste 30m²
in het gebied Maarssen-Dorp
in het gebied Maarssenbroek
in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en
Oud-Zuilen
voor iedere extra m² boven de 30m² in Maarssen, Tienhoven
en Oud-Zuilen
banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar
Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3.

€ 29,66
€ 24,06
€ 18,47
€ 11,75
€ 27,43

Wordt vervangen door

4.2
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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4.1.1
4.1.2
4.1.3

Terrassen
banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar
Voor de eerste 30m²
in het gebied Maarssen-Dorp
in het gebied Maarssenbroek
in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en
Oud-Zuilen
voor iedere extra m² boven de 30m² in Maarssen, Tienhoven
en Oud-Zuilen
banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar
Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3.
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4
4.1

