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Geachte leden van de raad, 

U heeft ons verzocht om een afschrift van ons antwoord op de brief van de 
KHN 'verzoek tot support van de Delftse horeca' d.d. 16 maart 2020. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

K. Schrederhof Lb. 
, secretaris 

hr. M. Berger, I.s. 
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ijlage Geachte heer Cornelese, 

Hierbij ontvangt u een reactie op uw brief van 16 maart 2020 met het 
verzoek tot het ondersteunen van de Deltse horeca. 

Allereerst vinden wij het natuurlijk vreselijk dat dit Corona-Virus (COVID-19) 
verregaande impact heeft op onze samenleving. Hierbij raakt deze 
pandemie en de maatregelen die getroffen worden voor het indammen van 
deze pandemie ook onze economische sector. 

In uw brief geeft u ons enkele maatregelen in overweging die kunnen 
worden genomen om de Delftse horeca te helpen. De ontwikkelingen als 
gevolg van dit virus volgen elkaar in snel tempo op. Dit kan mogelijk 
effecten hebben op de landelijke en ook lokale informatieverstrekking. De 
maatregelen vanuit de Rijksoverheid, die dinsdag 17 maart 2020 zijn 
gepresenteerd geven een uitgebreid pakket steunmaatregelen, wat bij u 
inmiddels bekend zal zijn. Dit pakket biedt, in de woorden van het kabinet, 
"zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun". Deze 
maatregelen zergen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen 
doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en geven versoepelde 
belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. 

In deze brief geven wij u aan welke lokale mogelijkheden wij op dit moment 
zien naast de rijksmaatregelen, uitgaande van de door u beschreven 
suggesties. 

1& 2. Geen OZB-Heffing in 2020 en/of afstel voor de bijdrage van 
ondernemers aan het Ondernemersfonds via OZB 
De meeste ondernemers in de Delftste regio hebben de belastingaanslagen 
(OZB) van de Regionale Belasting Groep (RBG) al ontvangen. De RBG heft 
en int lokale lasten voor de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Delft en 
voor de Waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. 

Om vast te kunnen stellen welke maatregelen we kunnen nemen moet eerst 
worden gekeken hoe de opbouw van de OZB-heffing is en wat voor effect 
deze heffingen hebben op de langere termijn. 
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De combi-aanslagen voor OZB, afval, waterschap e.d. zijn eind 
februari opgelegd. In de OZB-opslag zit een opslag van 8,22% voor 
het Ondernemersfonds. Deze opslag is de financiering voor de 
Ondernemersfondssubsidie van volgend jaar. 
Er is standaard de mogelijkheid van gespreide betaling van de 
combi-aanslag van maximaal 10 termijnen, elke ondernemer kan dit 
aanvragen bij de RBG. 

De RBG heeft aangegeven dat dwanginvordering, d.w.z. maatregelen als 
beslaglegging op dit moment naar aanleiding van de economische situatie 
zijn opgeschort. De RBG onderzoekt op dit moment de verdere 
mogelijkheden van deze aanpassing. Daarnaast heeft de RBG, mede op 
verzoek van de gemeenten, voor ondernemers met betalingsproblemen een 
algemene regeling voor uitstel van betaling van belastingschulden 
opengesteld. Ondernemers kunnen gebruik maken van uitstel van betaling 
voor de openstaande vorderingen, tot 30 juni 2020. Als ondernemers 
gebruik willen maken van deze maatregelen tot uitstel dan kunnen zij 
contact opnemen met de RBG. 

De bijdrage aan het Ondernemersfonds is opgenomen in het tarief van de 
OZB. In het convenant dat aan de stichting van het Ondernemersfonds ten 
grondslag ligt is afgesproken dat de bijdrage wordt opgelegd aan alle 
ondernemers in Delft. Wij denken dat initiatieven vanuit het 
Ondernemersfonds juist een belangrijke sleutel en aanjager kunnen zijn om 
de economie te stimuleren, ook in deze moeilijke tijd. In overleg met de 
stichting en de Delftse ondernemers zullen we hier vorm aan moeten geven. 
Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat we deze crisis gezamenlijk te 
boven komen. 

3. De opbrengst van de toeristenbelasting overdragen aan het platform 
toerisme. 
Er bestaat op dit moment geen directe koppeling tussen de inkomsten 
toeristenbelasting en de gemeentelijke uitgaven op het gebied van toerisme 
( dit is overigens tot op heden wel in bala ns). Hierover zijn wel al lang ere tijd 
gesprekken gaande, maar de huidige situatie is niet een aanleiding om daar 
nu overhaast een besluit over te nemen. 

Zodra de effecten van de crisis duidelijk worden zal er aan scenario's 
worden gewerkt die een bijdragen leveren aan het herstel. Er zal in overleg 
worden gegaan met het platform toerisme om het huidige beschikbare 
budget voor toerisme voor 2020 zo goed mogelijk in te kunnen zetten ter 
herstel van de sector. 

Wij gaan zelf ook in overleg met de RBG over de mogelijkheden voor wat 
betreft de toeristenbelasting. Gesprekspunten in het gesprek met de RBG 
zullen zijn het moment van aangifte, het moment van opleggen en/of een 
regeling voor uitstel van betaling. Hierover willen wij ook met u nader in 
gesprek. 

4. Geen precario afdragen voor reclame en terrassen in 2020 
De precariobelasting op terrassen en de reclamebelasting voor 2019 en 
2020 zijn nog niet opgelegd. Wij zullen met de RBG de mogelijkheden 
bespreken om deze belastingen voor wat betreft de heffing en/of de incasso 
te verplaatsen naar de tweede helft van 2020. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
door heffing in combinatie met een uitstelregeling. De exacte uitwerking 
hiervan moet nog in kaart worden gebracht. 
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Overigens wijzen wij er op, dat zowel de precariobelasting als de 
reclamebelasting worden geheven naar het daadwerkelijk gebruik van 
gemeentegrond respectievelijk het daadwerkelijk hebben van reclame. Oat 
houdt in ieder geval in dat voor de periode dat de terrassen niet kunnen 
worden gebruikt (zeals nu het geval is) er geen precariobelasting 
verschuldigd is. Hetzelfde geldt voor reclame. In dit uitzonderlijke geval 
mogen ondernemers het terrasmeubilair kosteloos laten staan als 
voorkomen wordt dat dit gebruikt wordt (bijvoorbeeld door kettingen of 
afzetlinten ). 

5. Geen leges in rekening brengen voor de vergunningen van 
evenementen in 2020 
Voor evenementen waarvoor geen vergunning verleend gaat worden 
vanwege deze crisis, worden vanzelfsprekend geen leges opgelegd. Voor 
een aantal evenementen zijn al wel vergunningen verleend, maar mogelijk 
dat deze evenementen uiteindelijk niet mogen doorgaan. 

Voor evenementen die geen doorgang vinden, maar waar wel leges voor de 
aanvraag zijn opgelegd, zal deze aanslag ongedaan gemaakt worden. Voor 
evenementen die later in het jaar gaan plaatsvinden zullen we het gesprek 
voeren, uiteindelijk zullen wij er alles aan doen om zo efficiënt en effectief 
mogelijk de economie aan te jagen, evenementen vormen daar een 
belangrijke rol in. 

6. Versoepelen van regelgeving daar waar mogelijk 
Daar waar mogelijk zal soepel met de regels worden omgegaan. Zo zal 
opslag van terrasmeubilair worden toegestaan tijdens de sluitingsperiode 
( de regelgeving vereist im mers dat het terrasmeubilair iedere dag vanaf 
09.00 uur moet worden uitgezet). Ook kan de ruimte van het gevelterras 
worden gebruikt voor het uitstallen of verkopen van producten (take-away 
ingepakt). 

7 & 8. Verruiming van de toegang voor zelfstandige ondernemers en 
renteloos aanvragen van lening via de Bbz, zoals bv het verlagen van 
de eis met betrekking tot eigen vermogen en ook een snelle 
toekenning daarvan 
Voor alle ondernemers staat de BBZ (Bijstand voor zelfstandigen) open. 
lnmiddels is er informatie op de website van de gemeente geplaatst met 
een verwijzing naar deze regeling. In het pakket maatregelen van het 
kabinet is bovendien een versoepeling opgenomen van de BBZ 
mogelijkheden. Indien nodig zet de gemeente extra menskracht voor een 
soepele afhandeling van aanvragen. 

Zodra er meer bekend is over deze regeling publiceren we dat op Delft.ni. 
Heeft een ondernemer nu al ondersteuning nodig, dan kan hij/zij dat melden 
bij de gemeente. We vragen dan naam, adres, KvK nummer, emailadres, en 
telefoonnummer te mailen naar bvoois@delft.nl. Vermeid in de onderwerp 
regel BBZ-regeling. De gemeente neemt danzo snel mogelijk contact op. 

De Rijksoverheid heeft tevens een tegemoetkoming van de loonkosten 
opgenomen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de 
vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. 
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Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het 
UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de 
loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het 
omzetverlies). Volg zoveel mogelijk de website van de Rijksoverheid voor 
actuele informatie. 

9. Het aanbieden van coaching en begeleiding van deze ondernemers 
als de markt weer aantrekt 
Ondernemers kunnen altijd contact zoeken met het 
Accountmanagementteam Bedrijven van de gemeente, dit team bestaat uit 
vijf personen. Het team staat klaar om ondernemers te helpen waar nodig, 
dit kan zijn door middel van het verbinden van ondernemers aan partijen 
binnen en buiten de stad, maar kan ondernemers ook wijzen op de 
regelingen die worden aangeboden. Het initiatief en de behoefte voor 
ondersteuning willen wij bij de ondernemers neerleggen, wanneer horeca 
ondernemers behoefte hebben aan coaching of andere vragen kunnen zij 
terecht bij een accountmanager specifiek voor de horeca is dat Jaap van 
Konijnenburg (jvkonijnenburg@Delft_nl). 

1 O. Daarnaast is de gemeente -veronderstellen wij- als geen ander in 
staat om zodra de seinen weer op groen staan, de nodige initiatieven 
te nemen en te investeren om Delft weer volop op de kaart zetten. Met 
daarbij nadrukkelijk een apart actieplan voor de horeca, welke door de 
KHN afdeling Delft wordt begeleid. 
Wij hopen net zo hard als iedereen dat aan deze nare situatie zo snel 
mogelijk een eind komt. Er gaat nu veel energie en aandacht naar het 
opvangen van de eerste gevolgen. 

Zodra het mogelijk is gaan wij graag gericht met u in gesprek over 
maatregelen om een krachtig herstel van het algemeen 
ondernemersklimaat waaronder de horeca en het toerisme weer te 
bevorderen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

_ , burgemeester 

K. Schrederhof l.b. 

, secretaris 

dr. M. Berger, 1.s. 
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