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Inleiding en vragen:
Veel ondernemers in onze gemeente Dalfsen hebben door de maatregelen tegen het coronavirus 
acute problemen met hun bedrijfsvoering. De maatregelen zijn begrijpelijk aangezien de 
volksgezondheid in deze crisis voorop staat. Tegelijkertijd kan dit op korte termijn al zorgen voor 
liquiditeits- en betalingsproblemen. Dit speelt onder andere voor ondernemingen in toerisme, 
recreatie, horeca en detailhandel. 

Dit zijn voor alle kernen in de gemeente belangrijke pijlers voor leefbaarheid, aantrekkelijkheid en 
economische ontwikkeling. Het zou, volgens de fractie VVD, enorm helpen als ondernemers met 
liquiditeitsproblemen uitstel van betaling krijgen voor gemeentelijke heffingen zoals OZB, 
legeskosten en verblijfsbelasting. Ook landelijk zijn al een aantal maatregelen aangekondigd om 
ondernemers te ontzien, zo is mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Verder is 
arbeidstijdverkorting mogelijk. 

Daarom heeft de fractie van de VVD de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de 
betaling van lokale lasten? 
2. Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een 
deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan zijn door de gevolgen van COVID-19? 
3. Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in 
ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan? 
4. Welke andere mogelijkheden ziet het college voor ons als decentrale overheid om ondernemers in 
deze tijd te ontzorgen? 
5. Is de gemeente bereid om facturen van lokale ondernemers die hier behoefte aan hebben eerder 
te voldoen dan de uiterste betaaldag om deze bedrijven zo wat financiële ruimte te geven?



Beantwoording:

De getroffen maatregelen van het kabinet in de aanpak van corona virus hebben grote gevolgen. 
Naast de maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid heeft het kabinet ook economische 
maatregelen getroffen. Deze economische maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat 
ondernemers in financiële moeilijkheden komen. In de uitvoering van deze maatregelen spelen 
gemeentes een grote rol. Ondernemers die in de problemen komen, kunnen een Bbz (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. Ook heeft het Rijk een nieuwe regeling ontwikkeld voor 
zelfstandig ondernemers, de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De 
gemeente geeft zelfstandige ondernemers de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen.

Vanuit Regio Zwolle krijgen ondernemers ook hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. 
De steun is samengevoegd in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting, het Meldpunt 
onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). 
Op initiatief van Provincie Overijssel en Marketing Oost is een speciale Taskforce opgericht om 
ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis te ondersteunen.  MarketingOost 
bundelt beleid en zal ondernemers met een helpdesk ondersteunen bij vragen. 

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn op het gebied van de lokale heffingen ook  maatregelen 
genomen ten behoeve van de ondernemers. De aanslagen van toeristenbelasting en 
precariobelasting worden door het GBLT uitgesteld tot september 2020. Voor de andere lokale lasten 
kunnen ondernemers een aanvraag tot uitstel van betaling indienen bij het GBLT. Hierbij kan een 
ondernemer uitstel ontvangen tot september 2020. De rente voor lokale lasten is verlaagd naar 
0,01%, waarbij de ondernemer bijna renteloos uitstel ontvangt. Voor de vorderingen die niet via het 
GBLT lopen, wordt dezelfde werkwijze gevolgd. De ondernemers kunnen op eigen initiatief uitstel 
van betaling aanvragen bij de gemeente Dalfsen. 

Voor het handhaven van wet en regelgeving kunnen bestuurlijke boetes wel noodzakelijk blijven. De 
boetes kunnen door de ondernemer zelf voorkomen worden of hadden voorkomen kunnen worden 
door de wet en regelgeving te volgen.

Het college doet alles wat in haar mogelijkheid ligt om ondernemers te ondersteunen. Om de 
ondernemers meer financiële ruimte te bieden, worden de facturen vanuit de gemeente sneller 
betaald. Ook wordt een noodfonds voorbereid, om eventueel extra maatregelen financieel mogelijk 
te maken. 

Met deze maatregelen worden de ondernemers op dit moment zo goed mogelijk ondersteund. De 
ontwikkelingen volgen elkaar in deze tijd snel op en indien nodig worden meer aanvullende 
maatregelen genomen voor ondernemers. Actuele informatie is te vinden op onze website 
www.dalfsen.nl. 


