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Onderwerp: Kwijtschelding voor horecaondernemers
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag 
Ingediend door: M. Raat (VVD), T. Berlijn (HvM), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
 De horecasector vanaf de start van de coronacrisis al diverse klappen kreeg te verwerken en naar 

verwachting als een van de laatste sectoren een versoepeling van de maatregelen tegemoet kan zien;
 Ondernemers in deze sector relatief gezien harder zijn getroffen dan andere sectoren;
 De gemeente budget van het Rijk ontvangt om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten en 

zelf ook geld beschikbaar heeft voor compensatie en steun aan bijvoorbeeld gedupeerde verenigingen 
en culturele instellingen;

 De gemeente op lokaal niveau al maatregelen trof voor uitstel van belastinginning en het niet 
toepassen van boetes/renten en gebruikelijke invorderingsmaatregelen bij te late betaling.

 Als kwijtschelding wegens onvermogen of geringe betaalcapaciteit volgens bestaande regels niet 
mogelijk is, het college op grond van artikel 255 lid 5 van de Gemeentewet kan verklaren dat een 
aanslag oninbaar is;

Overwegende dat:
 Horecaondernemers niet enkel gebaat zijn bij uitstel van belastingbetaling maar bij kwijtschelding;
 De juridische mogelijkheden weliswaar zeer beperkt zijn maar juist in crisistijden gezocht moet 

worden naar creatieve oplossingen;
 Een vitale horeca van groot belang is voor een leefbare gemeente en sociale cohesie;

Verzoekt het college:
 Te zoeken naar mogelijkheden om de - hierna genoemde - gemeentelijke belastingen en heffingen over 

2021 kwijt te schelden, oninbaar te verklaren of anderszins vrij te stellen voor horecaondernemers die 
vóór 15 maart 2020 actief waren, mits zij hier zelf om verzoeken:
 OZB;
 Rioolheffing;

 Met eigen kennis en kunde een creatieve en werkbare oplossing te zoeken, maar bijvoorbeeld door 
samenwerking tussen het ondernemersloket en de afdeling belastingen;

 In zijn algemeenheid coulant te zijn voor inwoners en ondernemers die in betalingsproblemen verkeren 
vanwege de coronacrisis. Daarom de invorderingsactiviteiten bij wanbetaling op een laag pitje te 
zetten en geen boetes en rentes in rekening te brengen;

Spreekt voorts uit:
 Dat de raad het college de vrijheid geeft te handelen in de geest van een ‘hardheidsclausule’ en 

maatwerk toe te passen;
 De raad geen politieke consequenties zal verbinden aan het gegeven dat het college 

wellicht/vermoedelijk voor wat betreft dit onderwerp niet conform onze regelgeving en regulier beleid 
zal handelen;

 De kosten ten laste te brengen van de coronagelden die de gemeente beschikbaar heeft en hierover te 
rapporteren aan de raad.

Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen  
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