
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 9

Onderwerp: 1e wijziging verordening precariobelasting 2021

Datum: 5 oktober 2021

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

Decosnummer: 1349

Informant: R.Rexwinkel
r.rexwinkel@dalfsen.nl
(0529) 48 82 39

Voorstel:
1. De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2021 vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie hebben met name de horecaondernemers 
hard getroffen. In 2020 is ter ondersteuning en tegemoetkoming van de horecaondernemers besloten 
de tarieven in de verordening precariobelasting voor de terrassen op € 0 te zetten. De financiële 
situatie van horecaondernemers is intussen alleen maar slechter geworden. Op grond van de 
ministeriële regeling ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ zijn horecaondernemingen ook een 
groot gedeelte van 2021 gesloten geweest. Om die reden heeft ons college op 16 maart jl. het 
voornemen vastgesteld ook in 2021 het tarief precariobelasting voor terrassen op € 0 te zetten. Uw 
raad is daarover door middel van een raadsmemo geïnformeerd. Dit voornemen betekent een 
verwachte verlaging van de opbrengst precariobelasting van € 12.000 eenmalig. Zoals bij de 1e 
bestuursrapportage 2021 is medegedeeld leggen wij aan uw raad een wijzigingsvoorstel voor om de 
betreffende belastingverordening in deze zin aan te passen. 

Argumenten:
De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie hebben met name de horecaondernemers 
hard getroffen. Ter ondersteuning wordt voorgesteld om de tarieven in de verordening 
precariobelasting voor de terrassen voor het jaar 2021 op € 0 te zetten, met terugwerkende kracht per 
1 januari 2020. Deze wijziging op de verordening is toegevoegd in de bijlage. 

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 2021 is de opbrengst precariobelasting met € 12.000 
verlaagd. De financiële consequentie is verwerkt in de programmabegroting 2021.

Communicatie:
De wijziging van de verordening precario 2021 wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd, via de Regelingenbank. 
Ook wordt deze wijziging meegedeeld aan GBLT. 

Vervolg:
n.v.t.

Bijlagen:
1. Eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober, nummer 1349;

b e s l u i t :

vast te stellen:

1. De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2021.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 
november 2021.

De raad voornoemd,

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


