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Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Maastricht, 

De gemeente Maastricht kondigt een grote bezuinigingsronde aan vanwege grote tekorten. De 

tekorten in de begrotingen van de afgelopen jaren zijn vooral ontstaan in het sociale domein.  

Deze tekorten zijn vervolgens verder gestegen door de coronacrisis. Ook de gemeente wordt hierdoor 

aan de inkomstenkant geraakt. Een significant gedeelte van deze tekorten wil de gemeente in de 

toekomst ophalen bij gebruikers van de binnenstad (lees ondernemers). Deze ondernemers zijn 

echter hard geraakt door de coronacrisis. 

Juist florerende ondernemingen laten een stad snel economisch weer opbloeien. Hierdoor wordt 

baangarantie gezekerd. De werkgelegenheid in Maastricht met name  is voor een groot deel te vinden 

in horeca en retail (ong. 12.000 banen), precies die ondernemingen die veelvuldig in de binnenstad te 

vinden zijn. 

Door deze bedrijven met verhoogde kosten (gemeentelijke belastingen) op te zadelen wordt er een 

remmend effect gecreëerd op de economische ontwikkeling van deze bedrijven en dus ook op de 

baanontwikkeling. De gemeente kan dus als economische motor fungeren door lastenverlagingen te 

bieden aan ondernemingen i.p.v. lastenverhogingen.  

Een economisch florerende binnenstad heeft vervolgens een zuigende werking op gebruikers van 

instituten zoals UM. De aantrekkelijkheid van het centrum van Maastricht trekt studenten maar ook 

medewerkers (docerend, onderzoekend personeel) van UM naar Maastricht. Vestigingsklimaat is een 

belangrijke keuzefactor naast kwaliteit van het instituut zelf. Op deze wijze wordt een potentieel 

krimpscenario van inwoners (en braindrain) omgezet in groei. 

Dit heeft op lange termijn juist positieve effecten ook aan de inkomstenkant van de gemeente en is 

dus de enige juiste strategie om op in te zetten. Oplossing voor de tekorten moet vooral gezocht 

worden in herfinanciering, verlagen van buffers, efficiëntie van eigen organisatie, beëindigen van 

verliesgevende activiteiten die niet relevant zijn etc. i.p.v. verhoging van lasten voor partijen die 

economische groei kunnen aanzwengelen. 

Bezuinigingsprocessen die onze sector en de economie raken: 

- Verhoging precario 

- Verhoging reclamebelasting 

- Stopzetten culturele subsidies 

- Korten op subsidies Centrummanagement, Maastricht Marketing 

- Invoeren nieuwe heffingen (vermakelijkhedenretributie, watertoeristenbelasting etc.) 

Als extra bijlage treft u een aantal sheets aan over de situatie in onze sector op dit moment. Graag 

gaan we natuurlijk met u in gesprek en zijn wij altijd bereid het een en ander toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van KHN Maastricht & Heuvelland 

Regiomanager KHN Zuid Limburg 
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Wat is er aan de hand ?

Corona - Horeca
30 juni 2020



De cijfers
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De conclusies
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De belangrijkste conclusies:

• Horeca in financiële vrije val.

• De heropening van de horeca is geen reden tot financiële vreugde.

• 45 % van de horeca is op dit moment technisch failliet.

• Er worden veel problemen ervaren bij de uitvoering van de coronamaatregelen.

• Activiteiten van KHN hebben focus op meer versoepelingen en meer/betere economische 

steunmaatregelen.

• Er zijn minder mensen op de been.

• Zakelijk toerisme is weg op dit moment.

• Minder bezoekers in steden.



Wat hebben we nodig
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❑ Uitstel (o.a.. BSGW) voor langere periode.

❑ Langdurige afstel van precario lasten. 

❑ Ruimte.

❑ Inzetten op verbetering verblijfskwaliteit binnenstad.



Bezuiningsronde

30-6-2020 5

• Geen verhoging van precario met 25 %.

• Geen verhoging van reclamebelasting met 10 %,

• Geen invoering van watertoeristenbelasting en forenzenbelasting.

• Houdt evenementen overeind deze zorgen voor bezoekers.

De financiële lasten van de crisis liggen op dit moment volledig bij de 

ondernemers. Horecaondernemers zijn en blijven hard geraakt. Het kan niet zo 

zijn dat u deze zelfde ondernemers in de toekomst extra gaat belasten.



Precario per jaar voor 100m2 terras in duurste 

zone per gemeente in 2019

1. Maastricht €15.300

2. Valkenburg €12.960

3. Middelburg €  9.456

4. Den Bosch €  9.115

5. Amsterdam €  9.076

6. Haarlem €  8.420

7. Eindhoven €  6.000

8. Enschede €  5.940

9. Groningen €  5,730

10. Utrecht €  5,136

11. Harderwijk €  4,324

12. Purmerend €  4,280

13. Leeuwarden €  3.704

….

Den Haag € 0,-

Arnhem € 0,-

Lelystad € 0,-
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