Memo
Aan

: Gemeenteraad

Datum

: 23 april 2020

Afzender

: College van burgemeester en wethouders

Onderwerp

: Tijdelijke maatregelen gemeentelijke
belastingen in verband met de Coronacrisis
:

Bijlage(n)

Naar aanleiding van de bekendmaking van tijdelijke maatregelen ter
ondersteuning van de liquiditeit bij de ondernemers op Terschelling in
het kader van de Coronacrisis zijn de volgende vragen gesteld door
verschillende raadsfracties.
Door de fractie van de VVD :
In de mededeling worden specifiek ondernemers genoemd en waarom
niet alle belastingplichtige 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
arbeidstijdenkortingregeling ook niet 1.2.3 is aangevraagd en
goedgekeurd.
Het is de bedoeling van het College om al diegenen die financieel door
de Corona crisis worden getroffen op gelijke wijze faciliteiten te bieden
voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen.
De noodmaatregelen die landelijk werden aangekondigd zijn in eerste
instantie gericht op getroffen ondernemers en zzp-ers. Doel van die
maatregelen is dat ondernemers niet failliet gaan of op grote schaal
personeel moeten ontslaan.
De regelingen die wij al hebben voorgesteld zijn er op gericht dat deze
ondernemers tijdelijk geen liquide middelen hoeven in te zetten om te
voldoen aan de reeds opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen
en de daaraan gekoppelde betaaltermijnen.
De gemeentelijke aanslag 2020 is opgelegd op 29-02-2020 en bevat
voor de belastingplichtigen de aanslag voor onroerende zaakbelasting
(woningen of niet-woningen), rioolbelasting en
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht. Specifiek voor het merendeel van de
ondernemers omvat de aanslag de onroerende zaakbelasting nietwoningen, de rioolbelasting en het reinigingsrecht.
Door uitstel te verlenen van de betaling van deze belastingen door
ondernemers kunnen de daarmee vrijkomende geldmiddelen worden
ingezet om andere verplichtingen van doorlopende vaste lasten wel te
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kunnen voldoen. Deze liquiditeitsmaatregel van de gemeente staat los
van de Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (de “oude”
werktijdverkortingsregeling). Deze noodmaatregel is door het Kabinet
ingezet om snel te kunnen reageren op de aanvragen voor doorbetaling
van personeel dat in loondienst is en blijft.
Zoals eerder aangegeven wil het college ook andere inwoners die door
de crisis in de problemen komen naar analogie van de maatregel voor
ondernemers uitstel van betaling verlenen c.q. met hen een
betalingsregeling treffen.
Door de fractie van het CDA:
Wie worden aangemerkt als ondernemers? Zijn dat uitsluitend diegenen
die ingeschreven staan bij de KvK of ook de kleinere verhuurders van
recreatiewoningen en appartementen?
Ondernemers
De selectie van belastingplichtige ondernemers is gebaseerd op
degenen die onroerende zaakbelasting voor niet-woningen betalen,
omdat dit de meest veelomvattende groep van voor de regeling
relevante belastingplichtigen is. Hierbij is niet gekeken of dit
ondernemers zijn in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting, de
Wet op de Vennootschapsbelasting of de Wet op de Omzetbelasting
(BTW) en of die zijn ingeschreven in Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Omdat wij het onderscheid particulieren/ondernemers in
onze belastingadministratie niet maken en ook niet mogen maken,
sluiten we niet uit dat de kwalificatie niet-woningen niet altijd het
onderscheid tussen particulieren en ondernemers volledig onderkent.
Indien iemand buiten de boot valt kan hij/zij zich uiteraard bij ons
melden.
In het persbericht is al aangegeven dat het mogelijk is dat iemand niet
automatisch in deze groep valt. Deze mensen kunnen zich alsnog
aanmelden. Te denken valt aan belastingplichtigen met een woning (en
dus ozb-eigenaar woning betalen) met recreatieve verhuur. Door het
wegvallen van de verhuurinkomsten kunnen bij hen ook
liquiditeitsproblemen ontstaan. Deze belastingplichtigen zullen worden
behandeld conform de nu gepresenteerde maatregelen.
Inwoners, geen ondernemers zijnde, kunnen zoals eerder gemeld ook
uitstel van betaling c.q. een betalingsregeling krijgen.
Door de fractie van de PvdA:
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?
Zoals hiervoor is aangegeven richten de aangekondigde maatregelen
zich in eerste instantie op ondernemers. Het is echter de bedoeling van
het college dat ook andere inwoners, geen ondernemers zijnde, uitstel
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van betaling c.q. een betalingsregeling krijgen als ze door de crisis in
financiële problemen komen.
Adviezen VNG
De nu genomen maatregelen zijn in lijn met de adviezen van de VNG.
Deze zijn gericht op het op korte termijn verstrekken van regelingen aan
belastingplichtigen om de liquiditeit op peil te houden. De adviezen zijn
ingegeven door het feit dat nagenoeg alle gemeenten de aanslagen
gemeentelijke belastingen vóór 29 februari 2020 al verzonden hadden
(zo ook de gemeente Terschelling).
Wij onderhouden over de aard van te nemen tijdelijke maatregelen ook
contact met andere Friese gemeenten. Ook andere Friese gemeenten
treffen maatregelen.
Toeristenbelasting 2019
De maatregelen met betrekking tot het betalen van de (definitieve)
aanslagen toeristenbelasting 2019 die in april worden opgelegd, gelden
voor alle belastingplichtigen, zowel voor particuliere verhuurders als ook
voor bedrijfsmatige verhuurders. Feitelijk betreft het hier
belastingopbrengsten die door de verhuurders in de loop van 2019
reeds in ontvangst zijn genomen en die zij dus ‘in kas’ hebben.
De meeste gemeenten leggen lopende het jaar voorlopige aanslagen
toeristenbelasting op. Wij doen dat niet. Dat betekent dat de verhuurders
hiervan gedurende een jaar een liquiditeitsvoordeel ondervinden wat nu
met een aantal maanden wordt verlengd.
Financiële consequenties
Uitstel van de incasso van belastingen heeft geen directe financiële
consequenties voor de begroting van de gemeente. Wel zal de
gemeente dit bedrag moeten financieren.
Het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat nu later in het jaar en
uiterlijk op 31 december 2020 ontvangen wordt, betreft momenteel
ongeveer € 1,2 miljoen. Het later te ontvangen bedrag aan
toeristenbelasting 2019, uiterlijk op 31 oktober 2020 te ontvangen, is
ongeveer € 2,1 miljoen. Dit betreft het totaal bedrag aan te innen
toeristenbelasting over 2019.
In de liquiditeitsbegroting en in de reguliere gemeentebegroting is
weliswaar rekening gehouden met ontvangst van deze bedragen
gedurende het jaar, maar bij tijdelijke liquiditeitstekorten gedurende het
jaar, kan een tijdelijke kasgeldlening aangetrokken worden bij de BNG.
De rente hierover is momenteel 0%.
Er zijn daarom vooralsnog geen financiële consequenties voor de
lopende begroting.
Door de financiering zullen wij onze kasgeldlimiet overschrijden zoals
die voortvloeit uit de Wet Fido. Wij zullen hiervoor op korte termijn
contact op nemen met de afdeling Financieel Toezicht van de Provincie
om hierover nader te overleggen. De verwachting is dat dit probleem zal
gelden voor bijna alle gemeenten indien zij overgaan tot vergelijkbare
tijdelijke maatregelen. Onze verwachting is dan ook dat de Provincie hier
op coulante wijze mee om zal gaan.
Compensatie door het Rijk
Over 2019 gaat het niet om het missen van inkomsten maar om uitstel
van de incasso daarvan. In 2020 zal door de veel lagere toeristenstroom
wel sprake zijn van een (fors) verlies aan gemeentelijke inkomsten.
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Ons is niet meer bekend dan dat het Rijk met de VNG in gesprek wil
over mogelijke tijdelijke (verdergaande) maatregelen met betrekking tot
de toeristenbelasting. Hoe een en ander aangepakt zal worden en of dit
overleg al is gestart is voor ons niet duidelijk. Het lijkt geen prioriteit te
hebben. Wij zullen hierover de VNG benaderen en vragen wat hun
standpunt zal zijn in het gesprek met het Rijk. We kunnen dus nog niks
zeggen over de instelling en de hoogte van een compensatiefonds of
noodfonds van de zijde van het Rijk.
Overige maatregelen
Tenslotte zullen wij de komende weken/maanden onderzoeken en in
beeld brengen welke overige maatregelen nog kunnen worden
overwogen. Te denken valt aan het terugstorten van leges voor
evenementen die niet doorgaan, het niet of later in rekening brengen
van de huur van sportzalen, ligplaatsen, standplaatsen enz. Hierover
zullen wij nauw contact onderhouden met andere Friese gemeenten,
meer speciaal ook met de andere Waddeneilanden. Ook hier geldt dat
wij getroffenen tegemoet willen komen.

