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Onderwerp: coronamaatregel invordering huur, pacht en gebruiksvergoedingen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Recent heeft het college van Burgemeester en wethouders verschillende maatregelen aangenomen 

om lokaal getroffen ondernemers, werkenden zonder vast dienstverband en instellingen, die 

getroffen worden door de coronacrisis, tegemoet te komen. Op dinsdag 21 april 2020 heeft het 

college besloten extra maatregelen hieraan toe te voegen. Het college heeft besloten om de 

huurders, pachters en gebruikers van haar vastgoed te ontzorgen van hun verplichting tot het 

betalen van huur. 

 

De volgende maatregelen zijn door het college vastgesteld: 

 

1. De gemeente stopt met de invordering van de huur, pacht en andere gebruiksvergoedingen 

voor alle huurders, pachters en gebruikers van vastgoed in eigendom van de gemeente 

Midden-Groningen. 

 

Dit betekent dat huurders, pachters en gebruikers van vastgoed in eigendom van de gemeente hun 

facturen later mogen betalen. De facturen worden wel verzonden, maar er worden geen 

betalingsherinneringen verzonden. 

 

Het treffen van betalingsregelingen of kwijtschelden van huur is op dit moment nog niet realistisch. 

De totale omvang van de gevolgen door de landelijke coronamaatregelen is nog moeilijk te 

overzien. Het is heel goed mogelijk dat de gevolgen van de maatregelen de huidige compensaties 

en regelingen achterhalen. Zodra hier na 1 juni meer duidelijkheid over is treden wij met de 

huurders, pachters en gebruikers in overleg voor het maken van maatwerk afspraken over de 

betaling van de huur. 
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2. Huurders, pachters en gebruikers van het vastgoed in eigendom van de gemeente die niet 

aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kunnen  zich melden bij de afdeling financieel 

beheer van de gemeente Midden-Groningen. Zij kunnen in overleg afspraken maken omtrent de 

betaling van de huur. 

 

Op de website van Midden-Groningen wordt weergegeven hoe huurders, pachters en gebruikers met 

de gemeente in contact kunnen komen om gebruik te kunnen maken van deze maatregelen.  

 

3. Deze maatregelen zijn van kracht tot 1 juni 2020. 

 

Met deze maatregelen hoopt de gemeente de voor haar  haar huurders, pachters en gebruikers van 

het vastgoed ook na de coronacrisis haar dienstverlening kunnen blijven voortzetten. 

 

Financiën 

Waar de maatregelen leiden tot lagere inkomsten voor de gemeente, wordt dit aan u 

gerapporteerd via de reguliere Planning & Control cyclus. 

 

Communicatie 

De maatregelen worden met een persbericht en op de website van de gemeente aan de huurders, 

pachters en gebruikers van het vastgoed kenbaar gemaakt. 

 

 


