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Geachte heer Keinemans,

Met deze brief reageren wij op de negen voorstellen die u in uw brief heeft gedaan;

Telefoon 14 075
www.zaanstad.nl

Het college wil juridisch onderzoeken of het mogelijk is om bij het vervallen van de 1,5 maatregel 
de vergrote terrassen voor het zomerseizoen 2022 nog door te kunnen zetten. Het doorzetten van 
de vergrote terrassen op de Dam tot aan de herinrichting zal ook juridisch onderzocht moeten 
worden. We vragen de juridische mogelijkheden op en zullen dan met u in gesprek gaan hierover 
alvorens we een besluit nemen.

Tevens is er het verzoek van de horecaondernemers op de Dam om de vergrote terrassen tot aan 
de herinrichting te laten staan. De herinrichting van de Dam zal hoogstwaarschijnlijk niet voor 2024 
starten gezien het te doorlopen proces.
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2. Het gebruik van de Grapperhaus gelden voor CTB-check om ondernemers te compenseren 
In de periode 22 september tot en met 19 december heeft de sector de coronatoegangsbewijzen 
moeten controleren. Hiervoor zijn door de minister gelden beschikbaar gesteld. Een regeling voor
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Medio december stuurde u namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zaanstreek een brief aan 
het college van burgemeester en wethouders. Excuus dat dit antwoord enige tijd op zich heeft laten 
wachten. Laten we voorop stellen dat wij intens meeleven met de horecasector en zoveel als mogelijk 
binnen onze middelen en invloed doen ter ondersteuning. Net als uw wens om samen aan de slag te 
gaan, hebben wij deze wens ook.

1. De continuering op langere termijn van de verlenging van de vergrote terrassen
Zoals eerder besproken heeft het college, door middel van het genomen gedoogbesluit met 
voorwaarden, haar maximale inspanning verleend om de tijdelijke uitbreiding van de terrassen 
mogelijk te maken tot 1-1-2023. De voorwaarde die daarmee samenhing was de juridische 
houdbaarheid indien de 1,5 meter corona maatregel zou worden afgeschaft. De corona situatie lijkt 
te verbeteren, waardoor de 1,5 meter maatregel mogelijk verdwijnt. Dit heeft per direct invloed op 
de juridische houdbaarheid van de toegestane vergrote terrassen in Zaanstad.
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de compensatie voor deze periode is uitgewerkt en van 13 februari tot en met 28 februari aan te 
vragen via de website. Ondernemers zijn hierover per brief geïnformeerd. Voor de periode vanaf 
26 januari volgt een nieuwe regeling waarover later wordt gecommuniceerd.

Of de gehele Precariobelasting voor terrassen voor 2022 niet wordt geheven hangt af van een 
raadsbesluit. Het college staat hier positief tegenover en zal een voorstel hiertoe voorleggen aan 
de gemeenteraad.

Mogelijkheden bij betalingsproblemen a.g.v. corona:
Ondernemers die een belastingaanslag niet kunnen betalen, kunnen (digitaal) contact opnemen 
met de afdeling Belastingen om een betalingsregeling of uitstel van betaling aan te vragen. Op de 
gemeentesite onder ‘Belastingen’, wordt bij ‘betalingsregeling’ of ‘uitstel van betaling’ extra 
informatie gegeven. Op basis van overlegde financiële gegevens kan gekeken worden naar een 
maatwerkoplossing.

Tariefverlaging OZB is alleen mogelijk naar een volledige categorie; eigenaren- en 
gebruikersbelasting. De hiervoor benodigde kostendekking is aanzienlijk en is voor de gemeente 
niet op te brengen.

Bij de OZB is het niet mogelijk om voor één doelgroep kwijtschelding te verlenen. Een vrijstelling 
voor alleen de horeca zou leiden tot strijd met het gelijkheidsbeginsel. Daarmee zouden gelijke 
gevallen - zij die kunnen aantonen financieel door het coronavirus getroffen te zijn - ongelijk worden 
behandeld.
Daarbij is er een wettelijk verbod om de heffingsmaatstaf van gemeentelijke belastingen te baseren 
op draagkracht. Het WOZ object is uitgangspunt voor de heffingsmaatstaf en het tarief. Het is 
daarom niet mogelijk om een bepaalde groep vrij te stellen met als argument verminderde 
draagkracht.

3. Het kwijtschelden van precario voor terrasruimte
In 2021 is geen Precariobelasting voor terrassen geheven. In de verordening Precariobelasting 
2021 is hiervoor een vrijstelling opgenomen (artikel 4 lid 4). De verordening Precariobelasting 2022 
bevat voor de extra terrasruimte ook al deze maatregel. Onder artikel 6 lid 2 onder d: 
“Voor de toepassing van deze verordening wordt voor terrassen - waarvan de tafels en stoelen 
vanwege de corona 1,5 meter maatregel verder uit elkaar worden gezet - de oppervlakte 
gehanteerd, zoals waar oorspronkelijk vergunning voor is afgegeven"

5. Verzoek kwijtschelding en/of uitstel van betaling voor OZB en toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt alleen afgedragen over de bezoekers die tegen betaling hebben 
overnacht en daarvoor ook de belasting betalen. Kwijtschelding van de heffing zou gezien de 
precaire toeristische markt geen oplossing bieden om meer gasten te trekken naar onze mening. 
Daarnaast is de hiervoor benodigde kostendekking aanzienlijk en voor de gemeente niet op te 
brengen.

4. Het opzetten van een arbeidsmarktcampagne voor en door de horeca te ondersteunen 
Hierover gaan we graag nader met u in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. Wij zien 
enkele mogelijkheden binnen het Werkgeversservicepunt en bij enkele samenwerkingspartners. 
Er zijn zeker opties om met elkaar uit te werken zodat een campagne opgezet kan worden om 
medewerkers te werven.
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In 2011 is het kwijtscheldingsbeleid alleen verruimd voor “natuurlijke personen die een bedrijf of 
zelfstandig een beroep uitoefenen, voor gemeentelijke belastingen die geen verband houden met 
de uitoefening van dat bedrijf of beroep", bijvoorbeeld een eenmanszaak of ZZP-er (artikel 28 lid 
l.b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Hierbij kunnen de kwijtscheldingsbepalingen van 
natuurlijke personen worden toegepast, in plaats van het eerder genoemde crediteurenakkoord. 
Een rechtspersoon, zoals een BV of NV, komt hiervoor niet in aanmerking.

Als college hebben we er juist voor gekozen om de ondernemers te ondersteunen door reuring 
terug te willen brengen in de stad. Door bijdragen aan evenementen en bijeenkomsten wil het 
college bezoekers verleiden alle delen van Zaanstad te bezoeken. Op die manier wordt de gehele 
stad ondersteunt.

Naast de corona maatregelen van de Rijksoverheid, kunt u ook bij de gemeente aanvullende 
ondersteuning aanvragen. Op de gemeentesite pagina ‘Ondernemen in Zaanstad’ 
(https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPaq=1731&mLok=1) staat aangegeven 
welke ondersteuning u bij de gemeente kunt aanvragen. U komt ook op deze pagina terecht, door 
op de gemeentesite de balk met de laatste informatie over het corona virus aan te klikken.
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6. Verzoek financiering extra campagne i.o.m. Zaanstreek Marketing voor Nederlandse 
bezoekers
Wij zijn voortdurend in gesprek met Stichting Marketing Zaanstreek over de koers die zij varen en 
hoe de streek wordt geprofileerd en gepromoot. Zo wordt er komend jaar al extra ingezet op de 
regionale en landelijke bezoekers. Afhankelijk van de corona ontwikkelingen worden ook 
bezoekers uit omringende landen benaderd middels een campagne. Naar ons idee heeft Stichting 
Marketing Zaanstreek een uitvoerige en actuele kalender met activiteiten staan die bijdragen aan 
het verblijf in Zaanstad en het bezoeken van de Zaanse horeca en culturele instellingen. Mocht u 
op die kalender aanvullende mogelijkheden zien, dan gaan wij graag met u en Stichting Marketing 
Zaanstreek hierover in gesprek.

Kwijtscheldingsbeleid ondernemers:
De gemeenteraad heeft de regeling ‘kwijtschelding ondernemers’ vastgesteld. Hierbij wordt de 
regelgeving van de rijksoverheid gevolgd.
Binnen het kwijtscheldingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en zakelijke 
belastingen. Ondernemers komen uitsluitend in aanmerking voor kwijtschelding door het 
zogenoemde (algemene) crediteurenakkoord, dat wil zeggen een akkoord met alle schuldeisers 
(hoofdstuk II, afdeling 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Achtergrond van deze 
regel is dat als het gaat om kwijtschelding van belastingschulden van ondernemers, verstoring van 
concurrentieverhoudingen zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

7. Ontlast ondernemers door (een deel van de) BIZ-gelden over te nemen
De BIZ-bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het college heeft gesloten met het BIZ-bestuur 
voor de Verordening bedrijfsinvesteringszone Stadshart Zaandam 2019-2023. Het BIZ-bestuur 
gaat over de heffing van de bijdrage en het al dan niet doorgaan hiervan. Het is niet aan het college 
om te bepalen of dit ten tijde van de crisis doorgezet wordt of niet. Het BIZ bestuur heeft 
aangegeven dat ook in deze periode activiteiten plaatsvinden. De gemeente is in dit geval alleen 
uitvoeringspartner voor de heffingen. De BIZ is er voor en door ondernemers die een bijdrage 
inleggen en retour krijgen. Iedere ondernemer heeft als lid van de BIZ ook de mogelijkheid om deel 
te nemen in het BIZ-bestuur en mee te beslissen over de afwegingen die worden gemaakt.
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Laten we met elkaar als gemeente, ondernemers en brancheorganisatie optrekken in de verzoeken die 
u heeft gedaan en de stappen die we gaan zetten. We houden daarom graag nauw contact met u over 
de horecasector, maatregelen en vooral over de oplossingen.

8. Transitiebudget om ondernemers te helpen te verhuizen of hun bedrijf te beëindigen 
Via de BBZ regeling kunnen ondernemers geholpen worden om stappen te zetten richting het 
levensvatbaar houden van de onderneming of om verantwoorde andere keuzes te maken. Het is 
een uitvoerige begeleiding waarin alle elementen van het bedrijf worden besproken.

wethouder Economische zaken
J. Krieger

Op dit moment hebben we vanuit de gemeente geen andere mogelijkheden om transitiebudget 
beschikbaar te stellen. Een mogelijkheid is wel om ondernemers die de wens hebben te koppelen 
aan ontwikkelaars die actief zijn in een gebied. Dit biedt wellicht perspectief om stappen richting 
een andere functie en/ of locatie te zetten.
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9. Besteding TONK-gelden uit de TONK-regeling.
Alle gelden die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid die in verband staan met corona komen 
in de Coronareserve terecht. Dit is een ‘maatwerkbudget’ waarvoor het afwegingskader geldt dat 
de raad heeft vastgesteld. Het afwegingskader bepaalt kort gezegd dat de ontvangen 
Coronamiddelen besteed worden aan ondersteuning van ondernemers, organisaties en inwoners 
die geen beroep kunnen doen op andere financiële regelingen maar door corona in de financiële 
problemen terecht gekomen zijn en er zonder ondersteuning van de gemeente er niet uit kunnen 
komen, terwijl hun continuïteit van een structureel belang is voor de stad. Uit dat budget zijn ook 
ondernemers verder ondersteund, zoals bijvoorbeeld door het project 'Reuring Zaanstad'. Voor 
een volledig overzicht van de besteding van de middelen stuurt het college de raad met regelmaat 
raadsinformatiebrieven die openbaar zijn te raadplegen op het raadsinformatiesysteem.


