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Aan de leden van de gemeenteraad 
 
    

documentnummer zaaknummer Beverwijk, 
UIT-20-49102 Z-20-68898  16 april 2020 

afdeling team 
Algemeen  Financiën & Control  

behandeld door uw kenmerk/uw brief van verzonden 
R.J.L. Kortekaas  15-03-2020 22 april 2020 

onderwerp 
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake Covid-19 en uitstel van belastingen voor 
ondernemers. 

Geachte leden van de raad, 
 
In antwoord op de vragen van de raadsleden Pieter Heinink, Kevin Benning, Barbara 
Middendorp, Quincy Geel en Bart van Wijck, over bovenvermeld onderwerp 
berichten wij u het volgende.  
 
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord. 
1.  
Ziet het college mogelijkheden tot het verlenen van uitstel voor de 
belastingaanslagen? Hiermee doelen wij de OZB, reclame-, precario- en 
toerismebelasting; 
 
Antwoord: 
Ja, het college heeft besloten uitstel te verlenen voor betalingen van OZB, precario, 
reclame- en toeristenbelasting en gemeentelijke heffingen. Belastingen en heffingen 
worden wel ontvangen, maar op een later moment.  
 
2. 
Is het mogelijk om dit uitstel per direct te verlenen?; 
 
Antwoord: 
Ja, dit uitstel is zo spoedig mogelijk verleend. Via de raadsbrief van 7 april 
(documentnummer INT-20-55172) bent u hierover geïnformeerd. 
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3. 
Zo ja, tot welke maximale termijn ziet het college de mogelijkheid om dit uitstel te 
verlenen?; 
 
Antwoord: 
De mogelijkheden tot het verlenen van uitstel voor de belastingaanslagen is tot 1 juli. 
Deze datum van 1 juli komt overeen met de landelijke richtlijn. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen overweegt het college tegen die tijd of uitstel noodzakelijk en 
mogelijk is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de financiële positie van de 
gemeente. Indien nodig wordt u hierover geïnformeerd 
 
4. 
Is het college bekend met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dit kan 
voor veel ondernemers een cruciaal hulpmiddel zijn; 
 
Antwoord: 
Ja, het college is bekend met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 
Verder is er een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 
welke voortkomt uit de Bbz. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt 
niet toegepast, hierdoor is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar de volgende 
website:  https://corona.beverwijk.nl/steunpunt-ondernemers. 
 
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? 
 
Antwoord: 
Ja, er is een digitaal loket in de vorm van een website. Vanaf vrijdag 3 april is de 
website https://corona.beverwijk.nl/ gelanceerd met daarbij ook een link voor 
ondernemers https://corona.beverwijk.nl/steunpunt-ondernemers. Op deze site 
staat de meest actuele informatie. Deze is geclusterd per onderwerp/doelgroep, 
zodat ondernemers snel voor hen relevante informatie kunnen vinden. 
 
 
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
 
Bijlage(n): geen 


