SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Ex. artikel 33 Reglement van orde van de raad 2016

Nummer: 2020 - 03.
Datum: 18032020
Keuze:
Het college van burgemeester en wethouders/De burgemeester:
(streep door wat niet van toepassing is )
Keuze:
Schriftelijke/ mondelinge beantwoording:
(streep door wat niet van toepassing is )
Steller: VVD CDA PvdA
Onderwerp: vragen n.a.v. maatregelen ter ondersteuning liquiditeit ondernemers gemeente

VVD
Zojuist hebben wij het bericht gekregen dat de inning gemeentelijke belastingen voor
ondernemers wordt uitgesteld. Een goede handreiking vanuit onze gemeente.
Vraag:
In de mededeling worden specifiek ondernemers genoemd en waarom niet alle belasting
plichtige inwoners van het eiland?
Veel flexibele werknemers op het eiland zitten nu thuis niet wetende wanneer ze weer
betaald krijgen door hun werkgever omdat de arbeidstijdenkorting regeling ook niet 1.2.3 is
aangevraagd en goedgekeurd.
Danny Ruige
Fractievoorzitter VVD

CDA
Ter aanvulling op de schriftelijke vraag van raadslid Ruige, het volgende:
Wie worden aangemerkt als ondernemers?
Zijn dat uitsluitend diegenen die ingeschreven staan bij de KvK of ook de kleinere
verhuurders van recreatiewoningen en appartementen?

PvdA
Aansluitend op de schriftelijke vragen van de VVD en CDA fracties, verzoekt de PvdA-fractie
antwoord op de volgende vragen:
Allereerst worden de complimenten gegeven voor de geste die het College maakt richting de
ondernemers op Terschelling. De fractie van de PvdA ondersteunt ook de vragen van VVD
en CDA.
Wij zouden graag zien dat alle inwoners van Terschelling deze mogelijkheid krijgen.
- Wel wordt gevraagd om een overzicht van de financiële consequenties van het genomen
besluit, met daarnaast de financiële consequenties wanneer alle inwoners van Terschelling
deze mogelijkheid krijgen.
- Ook willen wij het College vragen of dit besluit aansluit op adviezen van de VNG.
- En of wij als gemeente ook aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming of
noodfonds, door het missen van inkomsten toeristenbelasting.
- Is bovenstaande in de besluitvorming meegenomen?

