
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 12

Onderwerp: 1e wijziging verordening precariobelasting 2020

Datum: 3 november 2020

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

Decosnummer: 1183

Informant: I.Klasen
i.klasen@dalfsen.nl
(0529) 43 89 22

Voorstel:
1. De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2020 vast te stellen.
2. De lagere belastingopbrengst van € 11.500 te dekken uit het rekeningresultaat en de 

bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
In maart 2020 heeft de overheid de eerste maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus 
ingesteld. Hierbij is besloten om samenkomsten te verbieden en is het dringende advies gegeven om 
zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Alle eet en drinkgelegenheden 
werden vanwege de lockdown gesloten vanaf 15 maart. Dit betekende forse financiële schade voor de 
sector, helemaal voor de terrassen die in het voorjaar goed gebruikt worden. Het Kabinet heeft 
verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen komen te helpen. Voor de 
precariobelasting is in maart dit jaar besloten de aanslagoplegging uit te stellen van juni naar 
september.

Na de eerste COVID-19 golf heeft het kabinet de maatregelen versoepeld, waarbij de terrassen en 
horeca in juni weer mochten openen. Wel heeft de horeca zich moeten aanpassen aan de 1,5-meter 
samenleving. Hierbij is vanuit de gemeente zoveel mogelijk meegedacht over het uitbreiden van de 
beschikbare ruimte voor de terrassen. Toch hebben de maatregelen zeker een negatief effect gehad 
op de capaciteit van de horecagelegenheden en de beschikbare terrassen. Ook heeft de oproep om 
zoveel mogelijk thuis te blijven een negatieve invloed gehad om de horeca. 

Als gevolg van de oplopende besmettingen van het COVID-19 virus na de zomervakantie, heeft het 
kabinet op 13 oktober nieuwe maatregelen genomen. Hierbij is besloten om de horeca per 14 oktober 
vanaf 22.00 weer te sluiten.

Argumenten:
1.1 De horecaondernemers te ondersteunen
 De maatregelen wegens COVD-19 van begin dit jaar en de nieuwe maatregelen per 14 oktober 
hebben de horeca ondernemers getroffen. Ter ondersteuning wordt voorgesteld om de tarieven in de 
verordening precariobelasting voor de terrassen voor het jaar 2020 op € 0 te zetten, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2020. Deze wijziging op de verordening is toegevoegd in de 
bijlage.

1.2. Aanpassing van de verordening precariobelasting is de bevoegdheid van de raad
De raad heeft de huidige verordening precariobelasting 2020 op 7 november 2019 besloten. Volgens 
de gemeentewet artikel 149 heeft de raad de bevoegdheid om de tarieven in de verordening 
precariobelasting 2020 te wijzigen.

2.1 Dekking verlaging van tarieven
De verlaging van de tarieven voor de precario van de terrassen heeft als gevolg dat de inkomsten 
in 2020 met € 11.500 dalen. De verlaging van de inkomsten komen ten laste van het 
rekeningresultaat van 2020.

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:
De precariobelasting voor 2020 is nog niet opgelegd aan de vergunninghouders van terrassen. Door 
deze wijziging worden de tarieven voor de terrassen voor 2020 verlaagd naar € 0,00. Deze 
tariefsverlaging heeft een geschatte financiële consequentie van € 11.500 minder belastinginkomsten. 
De verlaging van de inkomsten komen ten laste van het rekeningresultaat van 2020.



                                                                       

Communicatie:
De wijziging van de verordening precario 2020 wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd, via de Regelingenbank. 
Ook wordt deze wijziging meegedeeld aan GBLT. 
Daarnaast worden de terrashouders na besluitvorming geïnformeerd.

Vervolg:
n.v.t.

Bijlagen:
1. Eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020.
2. Begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/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. 3 november 2020, nummer 1183;

b e s l u i t :

vast te stellen:

1. De eerste wijziging op de verordening precariobelasting 2020
2. De lagere belastingopbrengst van € 11.500 te dekken uit het rekeningresultaat en de 

bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
14 december 2020.

De raad voornoemd,

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


