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Geachte heer/mevrouw,
Op zaterdag 18 december 2021 heeft het kabinet besloten tot een harde lockdown. Met opnieuw
alle gevolgen van dien voor u als ondernemer. In deze brief leest u wat wij op dit moment als
gemeente extra voor u kunnen doen.
Vergoeding van precario winkeliers en horecaondernemers
In 2021 hebben wij besloten om slechts een deel van de precariobelasting voor uw terras of
uitstallingen in rekening te brengen. Van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
heeft u inmiddels een aanslag voor de resterende precariobelasting ontvangen of ontvangt u
deze in januari/ februari. De gemeente heeft besloten om dit resterende bedrag ook te
vergoeden. U kunt van deze vergoeding gebruik maken. De volgende stappen geven aan op
welke manier:
Heeft u de aanslag inmiddels ontvangen?
1. Betaal het bedrag van uw aanslag aan de BSGR binnen de aangegeven termijn en;
2. Stuur uw aanslag samen met uw rekeningnummer voor 1 maart 2022 naar
economie@wassenaar.nl
Heeft u de aanslag nog niet ontvangen?
1. Wacht uw aanslag af en betaal het bedrag van uw aanslag aan de BSGR binnen de
aangegeven termijn en;
2. Stuur uw aanslag samen met uw rekeningnummer binnen 2 maanden na dagtekening van
de aanslag naar economie@wassenaar.nl
Wij zorgen ervoor dat de vergoeding binnen 30 dagen op uw rekening staat. Te laat ontvangen
aanslagen kunnen wij helaas niet vergoeden.
Coronabijdrage
De gemeente stelt opnieuw € 10.000 ter beschikking voor activiteiten voor/door ondernemers
die specifiek worden opgezet om samen sterker uit de crisis te komen.
Per activiteit is er € 1.500 beschikbaar.
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Het gaat om activiteiten die:
a.
b.
c.
d.

bijdragen aan de versterking van winkelgebieden en waarbij sprake is van een
samenwerking tussen tenminste 3 partijen, of;
innovatief zijn en tevens bijdragen aan het op de kaart zetten van de gemeente, of;
inspelen op een combinatie tussen digitalisering en sociaal contact, of;
die significant bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat.

In 2020 en 2021 hebben diverse samenwerkende ondernemers een bijdrage voor hun
initiatieven ontvangen. Wilt u een aanvraag doen of heeft u ook een mooi initiatief? Meld u dan
bij economie@wassenaar.nl.
Welke ondersteuning kunnen wij u bieden?
De gemeente wil u zo goed als mogelijk ondersteunen om deze lastige tijd door te komen. Maar
het is voor ons soms lastig om in te schatten waar u – naast de bestaande landelijke en lokale
regelingen – behoefte aan heeft. Misschien wilt u uw zorgen delen met de burgemeester of één
van de wethouders. Maar het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn.
Wilt u ons vertellen waar wij u bij kunnen helpen? Stuur dan een bericht naar
economie@wassenaar.nl
Landelijke regelingen
Het steun- en herstelpakket van de rijksoverheid bevat tijdelijke financiële regelingen, een
sociaal pakket en investeringsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers. Kijk voor de actuele
regelingen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financieleregelingen/overzicht-financiele-regelingen
Contactgegevens en bereikbaarheid gemeente
Heeft u vragen over deze brief of heeft u een initiatief voor ‘lief en leed’ of ‘samen sterker uit de
crisis’? Neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen, Arjenne Vlietstra of Inez
van Verseveld. Zij zijn te bereiken via economie@wassenaar.nl.
Tot slot
De gemeente is zich er zeer van bewust dat deze tijd veel van u vraagt. Wij doen wat wij
kunnen om u zo goed mogelijk te helpen om deze crisis door te komen.

Met vriendelijke groet,

Caroline Klaver-Bouman
wethouder Economische Ontwikkeling
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