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Op 26 maart j.l. heeft de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling
de volgende schriftelijke vraag ingediend:
De fractie Plaatselijk Belang verzoekt beantwoording van de
volgende schriftelijke vraag:
N.a.v. de coronavirus-pandemie heeft het kabinet op 17 maart jl.
uitzonderlijke maatregelen genomen voor banen en economie
(bijlage).
Het college van B&W van Terschelling heeft hierop geanticipeerd
door uitstel van belastingbetaling voor ondernemers m.b.t. de
aanslagen voor de gemeentelijke belastingen als ook de
toeristenbelasting voor het jaar 2020 (punten 3 en 7).
N.a.v. zijn er reeds vragen gesteld door de fracties van VVD, CDA
en PvdA.
Echter in de maatregelen wordt onder punt 2 ook genoemd de
ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder we ook de
personen met een 0 - uren contract en een oproepcontract kunnen
rekenen.
Met de na 17 maart nog extra genomen maatregelen kunnen we
constateren dat Terschelling gezien de impact van de toeristische
sector een aanzienlijk offer zal moeten brengen, mede gezien dat de
gevolgen zich al tot en met juni uitstrekken: Oerol kan niet doorgaan
in de ons bekende vorm; over een alternatieve vorm wordt
nagedacht aldus Siard Smit van Oerol vanmorgen in een radio
interview om vijf voor zeven.
De fractie van Plaatselijk Belang vraagt aan het college welke acties
er van gemeentewege op de rol staan om de economische gevolgen
van de huidige coronacrisis op te vangen, waarbij wij ook denken
aan de inkomstenderving van de gemeente door het wegvallen van
de toeristenbelastingheffing.
In de vergadering van het presidium van 20 april j.l. hebben wij
aangegeven dat wij nog voor het zomerreces willen komen met een
overzicht van de financiële gevolgen van de coronacrisis op de
gemeentelijke financiën. Wij zullen hierbij gebruik maken van een
methodiek van een "monitor" die voor zoveel mogelijk aspecten van
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de financiële huishouding van de gemeente, de effecten van deze
crisis in kaart brengt.
Op basis van die analyse kunnen ook mogelijke acties worden
bepaald.
Impliciet gaan wij ervan uit dat hiermee ook de vraag van de fractie
van PBT beantwoord is. Het leek ons echter goed om dit voor alle
duidelijkheid nog even via deze wijze onder uw aandacht te
brengen.

