Gemeente Kaag en Braassem
T.a.v. Burgemeester van der Velde-Menting
Westeinde 1
2371 AS Roelofarendsveen
Roelofarendsveen, 3 maart 2021
Geachte Burgemeester Van der Velde-Menting,
Op donderdag 7 januari hebben we elkaar digitaal gesproken omtrent de situatie van de horeca
in Kaag & Braassem tijdens coronatijd. We zijn inmiddels twee maanden verder en het wordt er
niet makkelijker op.
Tijdens het gesprek hebben we kort gesproken over de gemeentelijke belastingen. U gaf aan dat
er op dat moment nog geen ondernemers een betalingsregeling aangevraagd had. En dat er op
dat moment geen plannen waren om tot een korting of kwijtschelding voor getroffen
ondernemers te komen. U verzocht ons onze leden te wijzen op de mogelijkheid om in contact
te komen met uw bedrijfscontactfunctionaris Erik Kreike.
Op dit moment hebben wij nog geen signalen van individuele ondernemers ontvangen, maar de
algehele situatie is natuurlijk dramatisch. Steeds meer bedrijven staan onder water, dus ook in
Kaag & Braassem. En juist op zo’n moment ploft de aanslag gemeentebelastingen op de mat.
Logisch en u heeft ons gewezen op de mogelijkheden tot uitstel, maar het voelt heel
onrechtvaardig om te betalen voor zaken waar je geen gebruik van maakt. In dit geval gaat het
dus om het gebruikersgedeelte en de rioolheffing van de gemeentebelasting. De overheid
betalen voor het gebruik van iets wat je van de overheid niet mag gebruiken??
In 2020 hebben we zo’n 6 maanden geen gebruik kunnen maken van onze bedrijfspanden, en
voor 2021 ook minimaal 3 maanden. Graag zou ik u willen verzoeken om voor alle
horecaondernemers het gebruikersgedeelte en rioolheffing hoor 2021 kwijt te schelden. Het zal
de financiële situatie niet dramatisch verbeteren, maar geeft iets van een gevoel dat we “samen”
Corona gaan verslaan.
Met vriendelijke groet,
Namens de leden van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Kaag en Braassem
Niels Hoogenboom
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