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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het besluit van het college van Heerhugowaard van dinsdag 7 april 2020 om, gezamenlijk met
Langedijk, extra steunmaatregelen te nemen voor ondernemers, verenigingen en sociale,
culturele en maatschappelijke instellingen die nadelige financiële gevolgen ondervinden van de
Coronacrisis.
Inleiding
Op 24 maart 2020 heeft het college van Heerhugowaard besloten om een uitstelmogelijkheid van
lokale belastingen voor ondernemers te bieden. Ons besluit van 7 april jl. is een vervolg op dit
besluit. Met de genomen tegemoetkomingen bieden wij een kleine handreiking aan de
ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en maatschappelijke instellingen. Hiermee willen
wij onze betrokkenheid tonen en aangeven dat wij hun zorgen delen.
Kernboodschap
Landelijke maatregelen
Het kabinet heeft tijdens persconferenties op 17 maart en 31 maart bekendgemaakt dat is
besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Doel is
om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en
grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen zijn gepubliceerd en als nieuwsbericht te lezen
op de website www.rijksoverheid.nl.
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Regionale maatregelen
Op 2 april 2020 heeft de Veiligheidsregio een noodverordening afgekondigd. Hierin zijn de
maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vormgegeven. Besloten is om het verbod
op het openhouden van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zowel op of bij
vakantieparken, kampeerterreinen als op of bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden
toe te voegen aan de noodverordening, eerder vastgesteld op 26 maart. Ook de eerder genomen
besluiten tot aanwijzing van verboden gebieden voor kampeerterreinen en slaap- en
strandhuisjes zijn nu opgenomen in de noodverordening. Daarnaast is een aanwijzingsbesluit
vastgesteld. Hierdoor kunnen toezichthouders optreden op grond van de huidige
Noodverordening.
Regionaal ontstaan initiatieven om ondernemers te steunen en te begeleiden. Ondernemers
kunnen terecht bij het ‘Corona-loket’ (www.kvk.nl). Ook hebben diverse regiogemeenten in
samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN een forum voor ondernemers gestart en is een
website opgezet. Daarnaast is er een loket waar ondernemers vragen kunnen stellen. Dit is een
regionaal platform om informatie op te nemen met een doorlink naar de juiste instanties en
regelingen (zie ook nhn.nl/coronavirus).
Lokale maatregelen
In Heerhugowaard zijn, net als in diverse andere gemeenten in de regio Holland boven
Amsterdam, verschillende extra (steun)maatregelen genomen om ondernemers, verenigingen en
sociale, culturele en maatschappelijke instellingen te helpen die gevolgen ondervinden van de
Coronacrisis. Wij willen de lasten en zorgen van deze partijen op korte termijn verder verlichten.
De maatregelen waartoe de gemeente Heerhugowaard op 7 april heeft besloten:
1. Het geven van uitstel van betaling aan ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en
maatschappelijke instellingen voor diverse facturen.
Het betreft uitstel van betaling van:
 leges en marktgelden;
 de huur voor het gebruik van gemeentegrond;
 de huur voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen.
De mogelijkheid van uitgestelde betaling tot 1 juli geldt dus ook voor facturen die de gemeente
Heerhugowaard ook de komende tijd stuurt aan ondernemers, verenigingen en instellingen. We
kunnen immers slechts de mogelijkheid van uitstel geven als een factuur wel gestuurd is. De
mogelijkheid van uitstel van betaling per 1 juli wordt ook nadrukkelijk bij het aanbieden van de
factuur vermeld.
2. Aanvragers van evenementen die voor 1 juli 2020 zouden plaatsvinden, maar vanwege de
coronacrisis niet doorgaan, kunnen hun leges terugkrijgen.
Hiervoor biedt de gemeente Heerhugowaard de aanvragers de volgende mogelijkheden:
 Indien het evenement is afgelast en later dit jaar niet wordt ingehaald, krijgen de
aanvragers de betaalde leges terug.
 Indien een evenement is afgelast, maar de organisator wil het evenement later dit jaar
nog organiseren, dan krijgt de aanvrager niet de betaalde leges terug. Maar wij heffen
dan niet opnieuw leges voor de nieuw benodigde evenementenvergunning voor het
evenement later dit jaar.
 Voor evenementen die (vooralsnog) doorgaan, of later dit jaar worden ingehaald, geldt
ook dat de aanvragers voor 1 juli 2020 de factuur niet hoeven te betalen.
Aanvragen voor evenementen die plaats zouden vinden voor 1 juni 2020, maar waarvoor nog
geen vergunning is verleend, worden kosteloos buiten behandeling gesteld.
De gemeente Heerhugowaard is terughoudend met het verplaatsen van evenementen naar later
dit jaar. Het is nog onduidelijk of er na 1 juni nog steeds beperkingen gelden voor evenementen.
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Daarnaast is het voor de Veiligheidsregio niet uitvoerbaar om alle uitgestelde evenementen in de
regio opnieuw te beoordelen.
2. Het heffen van leges voor het verlenen van een Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
op het perceel van een onderneming wordt uitgesteld tot 1 juli 2020.
Dit heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen die voor 1 april 2020 zijn
ingediend.
Maatregelen van 24 maart 2020
Op 24 maart deed het college van Heerhugowaard een eerste handreiking aan ondernemers. Het
bestond onder andere uit de uitstelmogelijkheid van lokale belastingen. Met Cocensus
(gemeentelijke belastingdienst) zijn maatregelen afgesproken hoe wordt omgegaan met de lokale
heffingen voor ondernemers:
 Het uitstellen van de belastingheffing aan ondernemers tot 1 juli 2020.
 Pas in de tweede helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen
van de gemeentelijke belastingen;
 Pas in de tweede helft van het jaar weer aanslagen naar ondernemers te sturen.
Consequenties
Door het nemen van bovengenoemde maatregelen, lopen wij op korte termijn inkomsten mis.
Omdat de maatregel uitgaat van het uitstellen van betalingen en niet van het afzien van
betalingen, verwachten wij de uitgestelde betalingen op een later moment alsnog te ontvangen.
Om deze periode te overbruggen, zullen wij waarschijnlijk kortstondig geld moeten lenen.
Communicatie
Namens de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is er een gezamenlijk persbericht verstuurd
over ons besluit van 7 april. Daarnaast wordt de informatie op het Coronaplein aangevuld met de
maatrelen uit ons besluit van 7 april. Bij de verzending van nieuwe facturen wordt in een
bijgevoegde brief uitgelegd dat de betaling van de factuur niet voor 1 juli hoeft plaats te vinden.
En tenslotte worden alle aanvragers van een evenement vergunning actief benaderd.
Vervolg
U zult wekelijks een raadsinformatiebrief over gemeentelijke ontwikkelingen rondom corona
ontvangen, zo lang de situatie daar aanleiding toe geeft.
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