Aan het college van B&W Beverwijk, 15-03-2020
Vragen Art. 41 omtrent Covid-19 en uitstel van belastingen voor
ondernemers
Geachte griffie,
Hierbij verzoeken wij u onderstaande Artikel 41 RvO-vragen door te sturen aan het college
van B&W.
Door de opkomst van Covid-19 in Nederland nam het Rijk onlangs stappen om de verspreiding
van dit virus tegen te gaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland).
Naar aanleiding van de gevolgen van deze stappen hebben wij vragen aan het college van
B&W.
Veel ondernemers gaan een onzekere en zware tijd tegemoet door de afgekondigde
maatregelen. Het doel is om gezamenlijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De gevolgen zijn voor velen nu al merkbaar. Wij vinden het van groot belang om de schade
voor ondernemers te beperken om zo te voorkomen dat gezonde ondernemingen omvallen.
Landelijk worden er al een aantal maatregelen genomen om ondernemers te helpen, maar
lokaal nog niet. Zo zijn afgelopen maand de belastingaanslagen verstuurd naar ondernemers,
waardoor zij in combinatie met de coronamaatregelen in problemen komen qua liquiditeit.
Wij willen via deze artikel 41 vragen dan ook informeren of de volgende lokale maatregelen
voor ondernemers mogelijk zijn:
1) Ziet het college mogelijkheden tot het verlenen van uitstel voor de
belastingaanslagen? Hiermee doelen wij de OZB, reclame-, precario- en
toerismebelasting;
2) Is het mogelijk om dit uitstel per direct te verlenen?;
3) Zo ja, tot welke maximale termijn ziet het college de mogelijkheid om dit uitstel te
verlenen?;
4) Is het college bekend met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dit kan
voor veel ondernemers een cruciaal hulpmiddel zijn;
5) Heeft de gemeente een loket of informatielijn voor ondernemers die aanspraak
moeten maken op bijstand voor zelfstandigen (Bbz)? Hoe is de
informatieverstrekking op dit gebied geregeld?
Graag zien wij uw beantwoording binnen de gestelde termijn schriftelijk tegemoet.
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