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Aan: Gemeenteraadsleden Maastricht 

Onderwerp: Datum:  Bijlagen: 
Verhoging gemeentelijke belastingen ingaande 2022 10 december 2021 

Onze referentie:  
CM/2021/12.1.01 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Wij zijn deze week geconfronteerd met de aankondiging dat de gemeentelijke belastingen, precario en 
reclamebelasting ingaande 2022 toch extra worden verhoogd met respectievelijk 25% en 10% en dat de 
‘vermakelijkhedenretributie’ wordt ingevoerd ondanks de enorme crisis waarin we ons bevinden.. 

Het is ons bekend dat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden in 2020 toen de financiële tegenvallers, 
met name in het sociale domein, zich opstapelden. Op dat moment waren er grote tekorten en waren de 
financiële vooruitzichten voor de komende jaren slecht. Gelukkig is deze financiële crisis afgewend en is de 
financiële huishouding van de gemeente weer op orde. 

Door de coronacrisis zijn deze belastingverhogingen en de invoering van de ‘vermakelijkhedenretributie’ in 
eerste instantie met een jaar uitgesteld. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er de afgelopen twee jaar 
maar een paar organisaties zijn geweest die meer dan 5.000 betalende bezoekers hebben mogen ontvangen, 
wat de norm is om te maken te krijgen met de ‘vermakelijkhedenretributie’. 

Het is alom bekend dat de coronacrisis ongenadig hard heeft toegeslagen en nog steeds toeslaat. De 
ondernemers en bedrijfvoerders in de sectoren horeca, retail en cultuur vechten om te overleven. Waar was 
gehoopt op herstel in 2021, is de situatie alleen maar verslechterd. Er is nog altijd geen zicht op een eventueel 
herstel. In onderzoeken wordt gesproken over een gemiddelde herstelperiode van 5 jaar, gerekend vanaf het 
moment waarop we niet meer te maken hebben met door de overheid opgelegde beperkende maatregelen. 

Het is voor ons niet te bevatten dat juist nu de gemeente Maastricht deze belastingverhogingen, danwel 
invoeren van ‘vermakelijkhedenretributie’ voor 2022 aankondigt. In een tijd waarin binnen de horeca, retail en 
cultuur alles is gericht op overleven. 

Wij doen een noodoproep aan de gemeenteraad en vragen met klem de precario en reclamebelasting te 
bevriezen en het niet invoeren van de ‘vermakelijkhedenretributie’ voor de periode 2022 t/m 2026.  
Wij vragen dus geen vrijstelling, geen korting. We vragen bevriezen van de huidige situatie t/m 2026. 

Wij doen een dringend beroep aan alle politieke partijen om een motie in te dienen en deze met meerderheid 
te steunen om de aangekondigde verhoging/invoering ongedaan te maken. 
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Nooit eerder hadden we elkaar meer nodig dan nu, laten we dan ook gezamenlijk het hoofd bieden aan de 
crisis waar horeca, retail en cultuur zich op dit moment in bevinden. 

Wanneer wenselijk zijn we graag bereid om het belang en urgentie nader toe te lichten. 

Namens vertegenwoordigers cultuursector en Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC). 
Met vriendelijke groet, 

Directeur stichting Centrummanagement Maastricht 




