
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 10

Onderwerp: 1e wijziging verordening precariobelasting 2022

Datum: 5 april 2022

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1427

Informant: A.M. Kempenaar
a.kempenaar@dalfsen.nl
(0529) 48 83 28

Voorstel:
De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2022 vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
In 2020 en 2021 is vanwege de coronacrisis ter ondersteuning en tegemoetkoming van de 
horecaondernemers besloten om de tarieven in de verordening precariobelasting voor terrassen op 0 
euro te zetten. Voor 2022 wordt wederom voorgesteld om het tarief op 0 euro te zetten. Hieraan liggen 
de volgende overwegingen ten grondslag:

- financiële tegemoetkoming voor horecaondernemers;
- afwegen van de vraag of en de wijze waarop precario wordt geïnd voor terrassen vergt 

vernieuwde integrale afweging die nu wordt voorbereid; 
- in afwachting van de nieuwe integrale aanpak, vindt het college het verstandig de lijn van de 

afgelopen twee jaar door te trekken en het tarief voor de terrassen opnieuw op 0 euro te 
stellen.

Als het tarief op 0 euro wordt gezet, betekent dit een verwachte belastingverlaging van de opbrengst 
precariobelasting van € 7.000,= voor 2022. 

Argumenten:
Met name horeca ondernemers hebben nog te maken met de financiële naweeën van de coronacrisis. 
Ter ondersteuning wordt voorgesteld om de tarieven in de verordening precariobelasting voor 
terrassen voor het jaar 2022 op €  0 te zetten. 
Daarnaast is het in afwachting van de nieuwe integrale aanpak precariobelasting, die nu door de 
organisatie wordt voorbereid, verstandig de lijn van de afgelopen twee jaar door te trekken. Dat wil 
zeggen de tarieven in de verordening precariobelasting voor terrassen voor het jaar 2022 op € 0  
zetten. 

Kanttekeningen en risico’s
Deze maatregel is bedoeld ter ondersteuning van de horecaondernemers in onze gemeente. Ondanks 
deze maatregel kunnen de horecaondernemers alsnog financieel in moeilijkheden komen.

Alternatieven:
Afwijkend van het voorstel kan besloten worden om de tarieven niet of anders dan voorgesteld vast te 
stellen. 

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële consequenties:
Bij de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 wordt de opbrengst precariobelasting met          
€ 7.000 verlaagd. De financiële consequentie wordt verwerkt in de programmabegroting 2022.

Communicatie:
De wijziging van de verordening precario 2022 wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd, via de Regelingenbank. 
Ook wordt deze wijziging meegedeeld aan GBLT. 

Vervolg:
Over de uitkomsten van de integrale afweging zult u t.z.t. worden geïnformeerd. 

Bijlagen:
Eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2022.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/alg. directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022, nummer 1427;

b e s l u i t :

vast te stellen 

De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 april 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


