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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 april 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s):  belastingen en financiën 

Contactpersoon:  R. de Keijzer 

Tel.nr.: 8793 E-mailadres: keijzer.r@woerden.nl 

 

Onderwerp: advies toeristen- en precariobelasting 2020 

 

 
 
De raad besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het advies van het Beleidsteam over toeristen- en precariobelasting 
2020 en 

2. de verwachte derving ad € 41.500 van de opbrengsten toeristen- en precariobelasting 2020 in 
de voorjaarsrapportage op te nemen.  

 
 

Inleiding:  

Door het Beleidsteam is maandag 6 april jongstleden een advies over de toeristen- en 
precariobelasting 2020 aan het college geleverd. Dit advies vloeit voort uit het onderzoek hoe we als 
gemeente omgaan met voornoemde belastingen richting de ondernemers. Dit onderzoek is 
toegezegd in de brief die aan alle ondernemers eind maart 2020 is verzonden. 
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet - en/of 
regelgeving: 

Artikel 189 e.v. Gemeentewet 

Beoogd effect: 

Rekening te houden met het verlies van opbrengsten.  

Argumenten: 
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Het college heeft ingestemd met het advies gegeven door het Beleidsteam dat een verlies aan 
opbrengsten van de toeristen- en precariobelasting 2020 tot gevolg heeft.  
 
De Toeristenbelasting 2020 betreft een heffing over het belastingjaar 2019. De belasting wordt 
geheven over de reeds van vorig jaar geïnde gelden door de “verhuurders”.  Door het college is 
besloten is dat deze heffing niet eind mei 2020 maar aan het einde van het jaar 2020 verstuurd 
gaat worden. Wij laten de te innen gelden tot die datum als liquiditeitsoverbrugging bij de 
ondernemers. Dit kan in 2020 een verwachte derving van circa € 15.000 geven.  
 
De Precariobelasting vast toegewezen standplaatsen wordt conform planning eind oktober 2020 
geheven. Bij de marktgelden en tijdelijk vergunning gebruik gemeentegrond wordt onderscheiden in 
Food en Non-food.  Food wordt naar gebruik belast en Non-food niet.   
De verwachte derving hiervoor is € 16.000.  
 
De aanslagen precario terrassen worden eind oktober 2020 opgelegd waarbij een vermindering 
voor het aantal maanden dat zij niet open zijn geweest direct wordt verrekend. De verwachte 
derving van opbrengsten is hiervoor € 10.500.  
 
Het totaal aan verwachte derving Toeristen- en precariobelasting 2020 komt hierdoor op € 41.500.  
 

 

Kanttekeningen: 

Het te leveren maatwerk voor de Toeristenbelasting dat in 2021 over 2020 wordt geheven kan een 
extra derving van ca € 15.000 geven. 

Financiën: 

De maximale derving aan opbrengsten van de toeristen- en precariobelasting 2020 als gevolg van 
het coronavirus bedraagt maximaal € 41.500. Maandelijks wordt een rapportage ‘’financiële 
effecten coronavirus’’ opgesteld. Bij de voorjaarsnota worden de financiële gevolgen van het 

coronavirus voor 2020, zoals op dat moment bekend, meegenomen. 
 

Uitvoering: 

De planning van de aanslagen te wijzigen en verzoeken van uitstel van betaling in behandeling te 
nemen. 

Communicatie: 

Naar de ondernemers wordt gecommuniceerd dat de aanslag Toeristenbelasting 2020 later wordt 
toegestuurd en dat spreiding van betaling mogelijk is. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

 

Bijlagen:  
 

- BT agendabundel 08-04-2020 onder 8.1 
- Het raadsbesluit  geregistreerd onder corsanummer: 20R.00391 
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De indiener:  College van burgemeester en wethouders 
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