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Motie unaniem aangenomen 

 

 

 
 
 
 
 
Motie: “Coronakorting precariobelasting 2020” 

 
De raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 3 november 2020,  
 
Constaterende dat: 

- de gevolgen van het Covid-19 virus op veel terreinen een grote impact heeft; 
- de regering met verschillende steunmaatregelen ondernemers en werkenden helpt die 

getroffen worden door de maatregelen die noodzakelijk zijn om de besmettingen met het 
Covid-19 virus in te dammen; 

- Er midden en klein bedrijven zijn die het desondanks moeilijk hebben om deze crisis door 
te komen; 

- vooral de horeca en de contactberoepen het financieel zwaar hebben gehad door het 
moeten sluiten van hun bedrijven tijdens de eerste en huidige gedeeltelijke lockdown; 

- de gemeente Maassluis de horeca tijdens het zomerseizoen tegemoet is gekomen door 
meer terrasruimte te bieden en over die extra ruimte geen precariobelasting te heffen; 

- er de laatste jaren een sterke impuls heeft plaatsgevonden om Maassluis toeristisch op de 
kaart te zetten;  
 

overwegende dat: 
- een gezond midden en klein bedrijf, waaronder de horeca,  van belang is voor de 

werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers van de stad; 
- onder de vaste kosten precariobelasting valt en dat deze niet volledig door de 

steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt vergoed; 
- het midden en klein bedrijf over heel 2020 precario belasting moet betalen terwijl de 

ondernemers, door de coronamaatregelen opgelegd door de Rijksoverheid, voor een 
belangrijk deel van het jaar geen gebruik hebben mogen maken van de ruimte waarover de 
percariobelasting wordt opgelegd; 

- er betalingsregelingen beschikbaar zijn om de precario in gedeeltes te betalen, maar deze 
mogelijk niet (volledig) bekend zijn bij de ondernemers;  

- precariobelasting achteraf wordt opgelegd in december van enig jaar omdat het een 
tijdvakbelasting betreft.  

 
Verzoekt het college: 

- over 2020 de door raad vastgestelde precariobelasting met 50% terug te brengen om zo de 
genoemde bedrijfstakken financieel lucht te geven. 

- bij de afrekening van de precariobelasting extra communicatie op te nemen over de 
mogelijkheden tot een betalingsregeling voor de overige helft,  
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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