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: Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake maatregelen corona.

Geachte heer Dekker,
U heeft in uw raadsvragen van 18 maart het college van Castricum onderstaande vragen (cursief)
gesteld. Bijgaand de beantwoording.

1) Is het college bereid om ondernemers, verenigingen en organisaties op korte termijn renteloos
uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze
getroffen worden door COVID-19?
Antwoord:
1. In het collegebesluit van 24 en 31 maart jl. is onder de besluitpunten 2 en 3 is onderstaande
opgenomen: “2. Het versturen van aanmaningen en dwangbevelen van eerdere aanslagen
wordt voor de volgende aanslagen gestopt tot 1 juli 2020:
a. (water) toeristenbelasting
b. precariobelasting
c. OZB
d. rioolbelasting
e. afvalstoffenheffing
3. Voor de betaling van de belastingen genoemd onder 3a tot en met 3e kunnen
maatwerkafspraken met Cocensus worden gemaakt. Er wordt in dat geval geen wettelijke
rente geheven over het uitstel van betaling”.
Wij gaan er van uit dat dit tegemoet komt aan uw vraag.
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2) Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers, verenigingen en organisaties
kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan
door de gevolgen van COVID-19?
Antwoord:
Het college is zeker bereid dit te onderzoeken. In de ambtelijke organisatie is een coördinatiegroep
economische steunmaatregelen samengesteld, die zich hier specifiek mee bezighouden. Het
college is hierbij aangesloten.
3) Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in
ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan?
Antwoord:
Jazeker zijn wij hiertoe bereid. We handelen hier al naar. Maakt ook onderdeel uit van de
collegebesluiten van 24 en 31 maart jl.
4) Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te ontzorgen? En
heeft u, of bent u bereidt hier lokaal ook een (digitaal) loket voor in te richten?
Antwoord:
Naast de maatregelen die het rijk heeft genomen (bijvoorbeeld de regeling Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor ons uitgevoerd door het WNK), heeft
het college op 24 en 31 maart een aantal maatregelen getroffen. Een deel van de maatregelen
betreft uitstel van het betalen van belastingen, het treffen van betalingsregelingen, het terugbetalen
van leges voor niet doorgaande evenementen etc. Enkele van deze maatregelen zijn in
samenwerking met onze GR Cocensus getroffen. Op dit moment wordt ook nog onderzoek gedaan
naar andere vormen van directe ondersteuning. De uitvoering trachten we zoveel als mogelijk in
onze staande organisatie onder te brengen, maar wel centraal aangestuurd op deze specifieke
problematiek.
5) Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers, verenigingen en organisaties om
ook de financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten?
Antwoord:
Jazeker is het college hiertoe bereid. Onze eerste aandacht is op dit moment gericht op de korte
termijn maatregelen. Hierna zullen wij, samen met uw raad, deze problematiek nader bezien.
6) Eventuele subsidies verleent voor activiteiten zijn wellicht al besteed, maar van de
daadwerkelijke uitvoering is geen sprake nu. Wij nemen aan dat hier dan geen terugvordering zal
plaatsvinden?
Antwoord:
Het college heeft in haar vergadering van 31 maart jl. onder besluitpunt 13 onderstaande
besloten: “Tot het niet terugbetalen van subsidies inzake evenementen, betreffende nietcommerciële partijen in de periode 1 maart t/m 30 juni”. Wij gaan er van uit dat dit tegemoet
komt aan uw vraag.
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7) Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij u om eerder dan de
gebruikelijke termijn van 30 dagen antwoord te geven op onze vragen en duidelijkheid te
verschaffen aan ondernemers inzake de maatregelen hierboven?
Antwoord:
De beantwoording van uw schriftelijke vragen heeft langer geduurd dan normaal. Hiervoor onze
excuses. We hebben, zoals u zelf ook heeft verzocht, eerst aandacht besteed aan de feitelijke
maatregelen om onze ondernemers te ontlasten in deze moeilijke tijden voor hen.
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