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Onderwerp: Raadsbrief lokale maatregelen inzake de coronacrisis 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De coronacrisis raakt ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband hard. 

Naast de maatregelen die landelijk worden getroffen om ondernemers tegemoet te komen, heeft 

Midden-Groningen ook een rol en verantwoordelijkheid om haar invloed aan te wenden. Wij hebben 

besloten tot het nemen van zeven maatregelen om lokaal getroffen ondernemers, werkenden 

zonder vast dienstverband en instellingen (financieel) tegemoet te komen.  

 

De volgende maatregelen zijn door het college vastgesteld: 

 

1. We bieden een betalingsregeling/uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan, 

voor een ieder die in zijn inkomen is getroffen door de coronacrisis. 

 
De gemeente biedt hiervoor het volgende aan. Ondernemers verkrijgen maximaal 6 maanden 
uitstel van betaling en private personen 12 maanden uitstel van betaling (ingaande na vervaldag 
laatste betaaltermijn). Midden-Groningen houdt (dwang)invorderingsactiviteiten tot nader order 
aan en de aanslagoplegging leges kan tot nader order worden aangehouden (met inachtneming van 
de driejaarstermijn).      

 

2. We houden de aanslag toeristenbelasting tot nader order aan. 

 

Het gaat hier om gelden die de ondernemer in het jaar 2019 van de toerist heeft ontvangen en die 

de recreatieondernemer nog dient af te dragen aan de gemeente. De omzetdaling waarmee de 

recreatieondernemer in dit jaar wordt geconfronteerd leidt uiteindelijk tot een lagere aanslag 

toeristenbelasting in 2021. 

 

3. We versnellen betalingen aan derden. 
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We doen extra ons best om betalingen sneller af te handelen, dus korter dan de geldende termijn 

van 30 dagen. Hiervoor worden dagelijks (in plaats van tweemaal in de week) betalingen 

uitgevoerd. 

 

4. We bevoorschotten subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen. 

 

Voor organisaties die op reguliere basis een relatief hoge subsidie van de gemeente ontvangen (het 

betreft hier geen incidentelene subsidies op basis van bijvoorbeeld het Leefbaarheidsfonds) en in 

liquiditeitsproblemen komen, bieden we de mogelijkheid aan om subsidie te bevoorschotten. 

Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de continuiteit van zorg. 

 

5. We passen prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde 

zorgaanbieders aan.  

 

In het verlengde van punt 4 gaan we voor gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde 

zorgaanbieders coulanter om met prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties met activiteiten die, 

als gevolg van de coronamaatregelen, geen doorgang kunnen vinden. 

 

6. We treffen een regeling voor subsidieverstrekkingen voor activiteiten die in de periode van 

16 maart 2020 tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden. 

 

Aan het College van Burgemeester en wethouders wordt op korte termijn middels een apart 

voorstel beleidsregels voorgelegd die de maatregel mogelijk maken. Het betreft zowel incidentele 

subsidies als jaarlijkse subsidies voor activiteiten. Uitgangspunt is dat we de maatregelen rondom 

het coronavirus als een bijzondere omstandigheid beschouwen. We geven ontvangers van 

incidentele subsidies de mogelijkheid om activiteiten uit te stellen zonder dat dit invloed heeft op 

de subsidie. Als een activiteit wordt afgelast, houden we rekening met de voorbereidingskosten. 

Bij jaarlijkse subsidies willen we maatwerk leveren, bijvoorbeeld door termijnen van 

verantwoording te verlengen of subsidietermijnen eerder uit te betalen. 

 

7. We betalen reeds ontvangen leges terug en zien af van nog op te leggen leges voor definitief 

afgelaste evenementen tot 1 juni, als gevolg van de coronamaatregelen. 

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd. Vermindering of teruggaaf 

van de leges is volgens artikel 9 van de legesverordening alleen mogelijk, indien dit als bepaling is 

opgenomen in de tarieventabel van de betreffende dienst. Bij de omgevingsvergunningen is dit het 

geval, maar bij (bijvoorbeeld) de evenementenvergunningen niet. Op basis van artikel 63 

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) is het College van Burgemeester en wethouders 

bevoegd om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan 

onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten 

voordoen. Het college kan dit artikel inzetten om de besluiten tot oplegging van de leges voor de 

(definitief gecancelde) evenementenvergunning te vernietigen. De invorderingsambtenaar zal 

daarbij derhalve ook afzien van het innen van de leges. 

 

Vanuit het maatregelenpakket van het Rijk zijn bij de gemeente (BWRI) inmiddels 435 aanvragen 
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binnengekomen voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). 

Vooruitlopend op de landelijke regeling hebben sinds 20 maart 125 ondernemers of zzp’ers een 

voorschot ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

 

Met bovenstaand pakket aan maatregelen hopen we te voorkomen dat ondernemers, instellingen en 

werkenden zonder vast dienstverband het hoofd niet boven water kunnen houden, met grote 

gevolgen van dien, zoals een flinke stijging van de werkloosheid. Daarnaast roepen we andere 

partijen op om alle mogelijkheden te benutten hun inhuurkrachten en flex-werkers aan het werk te 

houden. De gemeentelijke organisatie zal zich hier zelf ook voor inspannen. Aan de inwoners van 

de gemeente wordt gevraagd om zoveel mogelijk (online) lokaal te kopen, daarmee ondersteunen 

we de lokale middenstand. We volgen de lokale ontwikkelingen op de voet. De lokale gevolgen van 

de coronacrisis kan mogelijk aanleiding geven om in de nabije toekomst aanvullende maatregelen 

te treffen, om ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen (financiële) verlichting 

te bieden.  

 

Financiën 

Waar de maatregelen leiden tot extra uitgaven of lagere inkomsten voor de gemeente, zal dit aan u 

gerapporteerd worden via de documenten van de reguliere Planning & Control cyclus.  

 

Communicatie 

De maatregelen worden samen met de oproep aan andere partijen en consumenten in een 

persbericht aan onze inwoners en bedrijven kenbaar gemaakt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


