
  
 

MOTIE 

Indiener: Imgriet Habets (SPM) 

Raadsvergadering: 16 maart 2021 

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Coronategemoetkoming ondernemers Maastricht 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 16 maart 2021, 
 
Constaterende dat: 

 Ondernemers in onder meer de horeca, retail, cultuur en ZZP-ers naast een aantal andere bedrijven zwaar 
worden getroffen door Corona; 

 Het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat om de sterkste krimp in de hotelbranche ooit. 
(Zeven keer groter dan de omzetdaling van 2009; de vorige crisis); 

 Het laatste kwartaal van 2020 een horeca-omzetdaling laat zien van 44%;  

 De Maastrichtse begroting weinig financiële ruimte kent;  

 De VNG advies geeft over lokale belastingen voor mogelijkheden voor tijdelijke tegemoetkoming van 
ondernemers; 

https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-inwoners-en-ondernemers 

- Deze mogelijkheden gelden voor de precario op terrassen, maar ook voor toeristen- en andere lokale 
belastingen; 

- Aanslagen later kunnen worden verzonden (bijvoorbeeld voorlopige aanslagen toeristenbelasting). 
Zolang de wettelijke termijn van 3 jaar niet wordt overschreden, verspeelt de gemeente daarmee geen 
rechten. 

- Het college kan besluiten het percentage van te betalen invorderingsrente, conform het Rijk vanaf 23 
maart 2020 tot en met 31 december 2021 tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%.  

 Er in Groningen een “Anderhalvemeterregeling (Coronafonds)” bestaat. Deze subsidie is voor kleine 
ondernemers, cultureel en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben om te kunnen 
werken in de anderhalve meter economie. 

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/coronafonds/anderhalvemeterregeling/ 

 
Overwegende dat: 

 Onze ondernemers in onder meer de horeca, retail, cultuur en ZZP-ers en een aantal andere bedrijven voor 
onze stad een zeer belangrijke economische factor zijn; 

 De gemeente een belangrijke taak heeft om onze deze ondernemers in deze zware tijd te faciliteren en waar 
mogelijk helpende hand toe te reiken; 

 Reclamebelasting uitsluitend de ondernemers in het centrumgebied in Maastricht aangaat; 

 Ondernemers, zowel in het centrum als ook in de buitenwijken, het op dit moment maatschappelijk, 
economisch en moreel zwaar hebben; 

 Al deze ondernemers daarom een financieel en moreel hart onder de riem verdienen. 
 
BESLUIT: 
Het college op te roepen: 

1. Volgens het advies van de VNG, 
A.     Als daar aanleiding toe is, namelijk als het betalen van lokale belastingen voor ondernemers vanwege de 

coronacrisis leidt tot financiële problemen.  Deze ondernemers dan zoveel mogelijk tegemoet te komen door bij 

https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-inwoners-en-ondernemers
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/coronafonds/anderhalvemeterregeling/


 
de BsGW, voor onder meer de reclamebelasting, aan te dringen op bijzonder uitstel van betaling en een 

aflossingsregeling in overeenstemming met het advies van de VNG: 

“Bijzonder uitstel van betaling; 

Voor de eerste keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 juli 2021. Na die datum is het niet meer mogelijk van 

deze bijzondere uitstelregeling gebruik te maken. Ook ondernemers die al eerder bijzonder uitstel hadden 

aangevraagd, kunnen nog tot 1 juli 2021 een verlenging daarvan aanvragen. De terugbetalingstermijn van 

uitgestelde belastingen bedraagt 36 maanden. Ondernemers hoeven ook pas vanaf 1 oktober 2021 te gaan 

betalen. Omdat de gemeentelijke belastingaanslag vaak beduidend lager is dan de belastingaanslagen van het 

Rijk ligt het niet voor hand om dit Rijksbeleid één-op-één te volgen, maar als daar aanleiding voor is, maatwerk 

te bieden en ondernemers voor wie terugbetalen vanwege de coronacrisis tot financiële problemen leidt zoveel 

mogelijk tegemoet te komen.“ 

B. Aanslagen toeristenbelasting in overleg met de hotelbranche over 2021 eventueel later te verzenden. 
C. Het  percentage van te betalen invorderingsrente, conform het Rijk vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 

december 2021 tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%. 
 

2. Bij de provincie voor te leggen en te lobbyen eenzelfde soort “Anderhalvemeterregeling” volgens 
Groningsmodel  toe te passen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Imgriet Habets  Niels Peters Alexander Lurvink  René Betsch Johan Pas 

SPM   CDA  Groep Alexander Lurvink PVV  D66 
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