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Kernboodschap  De coronacrisis heeft een grote impact op ondernemers. Door de maatregelen die 

het kabinet heeft genomen om de coronacrisis te bestrijden, waaronder (tijdelijke) 

sluiting van ondernemingen, de horeca en afgelasten van evenementen, kunnen 

ondernemers in liquiditeitsproblemen komen en/of omzet verliezen. Dit kan tot 

gevolg hebben dat mensen hun baan verliezen en ondernemers failliet gaan. 

Daarom heeft de gemeente, in aanvulling op de maatregelen van het kabinet, een 

pakket maatregelen gemaakt. In dit collegebesluit wordt de uitvoeringswijze van 

de maatregelen vastgelegd. 

In Haarlem zijn meer dan 12.000 ondernemers. Het is nog niet duidelijk hoeveel 

ondernemers (waaronder ZZP’ers) een beroep zullen doen op de 

noodmaatregelen. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

n.v.t. (publicatie op b&w besluitenlijst) 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 7 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 
Besluit:  
1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de volgende maatregelen gericht op 

het ondersteunen van ondernemers gedurende de coronacrisis tot tenminste 
1 juli 2020.  

 De invordering van alle gemeentelijke belastingaanslagen voor ondernemers 

op te schorten. 

 Uitstel van betaling te geven van lopende privaatrechtelijke vorderingen, geen 

boetes/verhogingen sturen. 

 Voor evenementen waarvoor de vergunning verleend is en het evenement 

niet door kan gaan vanwege het coronavirus leges compenseren door subsidie 

uit Economisch Programmabudget.  
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 Vrijstelling te verlenen van toeristenbelasting voor overnachtingen tegen 

kostprijs ten behoeve van de zorg tijdens de coronacrisis. 

 Subsidies evenementen en culturele instellingen niet terug te vorderen voor al 

gemaakte voorbereidingskosten als evenementen/voorstellingen niet 

doorgaan. 

 Extra informatie te geven aan ondernemers en ZZP’ers, door de komende 

weken dagelijks telefonisch spreekuur te organiseren. 

 

De secretaris,                                         de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Door de coronacrisis kunnen ondernemers in liquiditeitsproblemen komen en/of omzet verliezen. Dit 

kan tot gevolg hebben dat banen op de tocht komen en ondernemers failliet gaan. Daarom heeft de 

gemeente, in aanvulling op de maatregelen van het kabinet, een aanvullend pakket maatregelen 

gemaakt. In dit collegebesluit worden de gemaakte maatregelen vastgelegd. De maatregelen gelden 

voor zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in 

Nederland werken. Daarnaast moet voldaan worden aan het urencriterium voor de 

zelfstandigenaftrek. Dit houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per 

week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Is korter gewerkt dan een jaar als zelfstandige, dan 

geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 15 maart 2020. 

De volgende maatregelen worden concreet ingevoerd:  

Voorstel A: De invordering van alle gemeentelijke belastingaanslagen voor ondernemers (als OZB 

voor ondernemers, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, bijdrage voor 

BedrijfsInvesteringsZones) opschorten.  

Dit kan zowel aan de orde zijn voor ondernemers (OZB niet-woningen) maar ook bij ondernemers die 

ZZP’ers zijn (OZB-woningen).  Financiële effecten van uitstel van betaling zijn nihil (de gemeente 

leent kort geld zonder kosten). Wel loopt de gemeente bij uitstel geven van lopende vorderingen het 

risico dat de betrokken ondernemer niet meer kan betalen. Dit risico van non-betaling is gelet op de 

maatregelen van het Rijk beperkt.  Op basis van de input van Cocensus wordt het precieze financiële 

effect bepaald en verwerkt in de Voortgangsrapportage 2020 (als onderdeel van de Kadernota 2021). 

Cocensus kan niet uit de bestanden halen wie ZZP’er is. Dat betekent dat de ZZP’ers zichzelf moeten 

melden om uitstel te krijgen. Cocensus zal daarvoor een bericht op de website zetten. 
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Voorstel B: Uitstel van betaling geven van lopende privaatrechtelijke vorderingen, geen boetes/ 

verhogingen sturen. 

De publiekrechtelijke vorderingen worden door Cocensus afgehandeld. Afdeling Financiën regelt de 

privaatrechtelijke vorderingen (bv voor verhuurd Vastgoed). Deze afdeling hanteert in de praktijk al 

een coulanceregeling, dit werkt goed. Voorstel is dat waar nodig afdeling Financiën uitstel verleent 

dus maatwerk maar wel volgens huidige uniforme gedragslijn.  

Voorstel C: Compensatie leges evenementen. 

Tot 1 juni a.s. kunnen evenementen niet doorgaan. Leges worden geheven in verband met een 

individuele dienst die de gemeente verricht. De aanvrager van de dienst kan ervoor kiezen deze 

dienst niet te vragen. Het voorstel is om de leges voor evenementen via een vorm van subsidie te 

compenseren voor die evenementen waarvoor de vergunning verleend is en het evenement niet 

door kan gaan vanwege het coronavirus. Daarnaast wordt besloten om nieuwe vergunningaanvragen 

zo laat mogelijk in behandeling te nemen, zodat leges betalen niet nodig is. Compensatie van de 

leges kan worden opgevangen in het budget Economisch Programmamanagement.  Afdeling VTH 

geeft aan dat er sowieso voor 28 april a.s. geen facturen worden uitgestuurd.  

Voorstel D: Vrijstelling toeristenbelasting voor overnachtingen tegen kostprijs ten behoeve van de 

zorg tijdens de coronacrisis. 

Hotels en andere logiesaccommodaties kunnen een melding doen bij de gemeente als ze kamers 

verhuren tegen kostprijs om hulp te bieden in het kader van de coronacrisis. Dit kan gaan om 

zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, ambulancemedewerkers en overig medisch personeel) en 

hun familieleden die een accommodatie nodig hebben. Maar ook om familieleden van patiënten die 

door de coronacrisis elders in het land worden verpleegd. De logiesverstrekker is over deze 

overnachtingen geen toeristenbelasting verschuldigd. Door geen toeristenbelasting in rekening te 

brengen worden zorgverleners en patiënten geholpen. De verwachting is dat het om een beperkt 

aantal overnachtingen gaat.  

Voorstel E. Subsidies evenementen en culturele instellingen niet terugvorderen als evenementen/ 

voorstellingen niet doorgaan 

Het gaat hier om de reguliere evenementen die binnenkort van start gaan. Het ligt voor de hand om 

de voorbereidingskosten die al gemaakt zijn in redelijkheid te vergoeden. Alleen het subsidiedeel dat 

niet dient voor de kosten van voorbereiding (inclusief aantoonbaar al aangegane 

betalingsverplichtingen) hoeft te worden terugbetaald. Terugbetaling kan mits de 

evenementenorganisator een inspanning heeft gepleegd om waar aan de orde de kosten op een 

andere wijze te compenseren of zijn/haar betalingsverplichting ongedaan te maken bijvoorbeeld 
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blijkende uit een emailwisseling. Immers: als een evenementenorganisator bijvoorbeeld producten 

heeft afgenomen die in goed overleg kunnen worden geretourneerd, is compensatie niet nodig. Dit 

vraagt maatwerk met lichte “bewijslast” voor de ondernemer (bijvoorbeeld een mailwisseling kan in 

deze casus volstaan). Een en ander kan technisch geregeld door het wijzigen van de 

subsidiebeschikking. Er wordt dan alleen subsidie verleend voor de activiteiten die daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd.  

Voorstel F. Extra informatie geven aan Ondernemers en ZZP’ers, door de komende weken dagelijks 

telefonisch spreekuur te organiseren. 

Vanaf maandag 23 maart staat een telefoonteam klaar, speciaal voor ondernemers. Het telefonisch 

spreekuur is van 10 tot 12 uur. Als ondernemers het centrale nummer 14023 bellen, kunnen zij 

doorgeschakeld worden naar het telefoonteam. Dit helpt de afdeling Klant Contact Centrum ook, 

omdat deze telefoontjes door het telefoonteam worden opgepakt. ZZP’ers krijgen hier advies over de 

BBZ-regeling en er wordt geholpen met het invullen van de website www.155.nl 

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 
Akkoord te gaan met de uitvoering van de volgende maatregelen gericht op het ondersteunen van 
ondernemers gedurende de coronacrisis tot tenminste 1 juli 2020.  

 De invordering van alle gemeentelijke belastingaanslagen voor ondernemers op te schorten. 

 Uitstel van betaling te geven van lopende privaatrechtelijke vorderingen, geen 

boetes/verhogingen sturen. 

 Voor evenementen waarvoor de vergunning verleend is en het evenement niet door kan gaan 

vanwege het coronavirus leges compenseren door subsidie uit Economisch Programmabudget.  

 Vrijstelling van toeristenbelasting te verlenen voor overnachtingen tegen kostprijs ten behoeve 

van de zorg tijdens de coronacrisis. 

 Subsidies evenementen en culturele instellingen niet terug te vorderen voor al gemaakte 

voorbereidingskosten als evenementen/voorstellingen niet doorgaan. 

 Extra informatie te geven aan ondernemers en ZZP’ers, door de komende weken dagelijks 

telefonisch spreekuur te organiseren. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Minder liquiditeitsproblemen, minder faillissementen en het voorkomen van werkloosheid is in het 

belang van iedereen. 

 

 

 

http://www.155.nl/
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4. Argumenten 

1. De coronacrisis heeft grote impact op ondernemers 

Door de opgelegde maatregelen van het kabinet om de coronacrisis te bestrijden, komen veel 

ondernemers in financiële problemen. Met deze maatregelen, als aanvulling op de maatregelen van 

het kabinet, tracht de gemeente de liquiditeitsproblemen van ondernemers te verkleinen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Het noodpakket is ontoereikend en toch veel ondernemers gaan failliet 

Op dit moment is niet te overzien hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Hoe langer het duurt, hoe 

meer ondernemers het moeilijk gaan krijgen. Uiterlijk begin juni 2020 zal de gemeente de balans 

opmaken hoe het met de Haarlemse ondernemers gaat en bezien of meer maatregelen nodig zijn.  

 

6. Uitvoering 

De maatregelen zijn 20 maart jl. op de website www.haarlem.nl geplaatst en verspreid onder alle 

ondernemersplatforms. Daarnaast staat er sinds 23 maart iedere dag een extra telefoonteam van 25 

mensen klaar om ondernemers te woord te staan en verder te helpen.  

 

7. Bijlage 

1. Nieuwsbericht Steun gemeente aan ondernemers in financiële nood door coronavirus 

 

 

 

http://www.haarlem.nl/

