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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Aanleiding
Als gevolg van de Corona-crisis staan veel ondernemers en zzp-ers voor grote 
uitdagingen en zorgen wat betreft hun bedrijfsvoering en financiën. 
De Europese Commissie heeft inmiddels diverse maatregelen afgekondigd. Op 17 
maart jl., heeft het Kabinet enkele landelijke maatregelen afgekondigd. Op 23 
maart jl. zijn diverse maatregelen verder aangescherpt.  
(Inter)nationale maatregelen die er op gericht zijn om naast onze gezondheid 
ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-
ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Met deze brief informeren wij u over enkele specifieke maatregelen die wij als 
gemeentelijke overheid kunnen uitvoeren. 

Gemeentelijke maatregelen algemeen
Wij zijn in goed en direct contact met zowel het georganiseerde bedrijfsleven 
(Federatie 058 en diverse ondernemersverenigingen) als met individuele 
ondernemers. De ondernemers kunnen bovendien vragen, ideeën en problemen 
via de normale kanalen en accounthouders aan de gemeente kenbaar maken.

Algemene gedragslijn is dat ondernemend Leeuwarden in eerste aanleg een 
beroep doet op het landelijke pakket aan noodmaatregelen. Daarnaast dient zij 
zich maximaal in te spannen om de financiële schade te beperken. Aanvullend is 
er een gemeentelijk pakket aan maatregelen. Blijkt dat ook niet voldoende dan 
bekijken we bij extreme situaties per geval hoe we met de situatie omgaan en 
bepalen of steun wel of niet nodig is. Dit alles met het oog op de voortgang van 
de activiteiten en/of het in stand houden van de organisatie.

Generiek pakket
Wij willen primair inzetten op een generiek pakket aan facilitaire maatregelen 
die liggen in de sfeer van uitstel voor belastingen en overige betalingen, vlot of 
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vooruit betalen, opschorten van verplichtingen. Dit zijn voor de gemeente 
risico’s in die zin dat van uitstel van betaling mogelijk afstel komt.
Binnen dit generieke pakket onderscheiden wij enkele rollen van de gemeente:

- Betaler
- Belastinginner
- Financier

Onderstaand een toelichting op de maatregelen per specifieke rol.

Rol van gemeente als betaler
De Corona-crisis heeft een grote impact voor onze leveranciers. Het is te 
verwachten dat een aantal van onze leveranciers in liquiditeitsproblemen komt. 
Er zijn inmiddels aanpassingen doorgevoerd in het gemeentelijk betalingsproces:

 Alle facturen worden na het doorlopen van het gemeentelijk 
betaalproces direct uitbetaald. Dat geldt nu ook voor facturen van € 
10.000 en hoger;

 Versnelling van uitbetaling (onder meer door meerdaagse controle van 
openstaande facturen en direct telefonisch contact met collega’s en 
leveranciers).

Rol van gemeente als belastinginner
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er ondernemers en zzp’ers die 
inkomsten mislopen. Een deel van deze ondernemers kan daardoor 
betalingsproblemen krijgen. Om de ondernemers met betalingsproblemen 
tegemoet te komen en tijdelijk financiële ruimte te geven, willen we de 
mogelijkheid bieden om de betaaltermijn tijdelijk op te schorten.

Het verbijzonderen van groepen dan wel het toepassen van individuele filters 
met inkomenskenmerken is niet mogelijk; inkomens- of vermogensgegevens zijn 
namelijk niet aanwezig in de gemeentelijke belastingadministratie waardoor 
toetsing op basis van inkomen/vermogen niet kan.  

Om ondernemers tegemoet te kunnen komen zullen wij als volgt handelen:
 De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen stop te zetten 

tot 1 juli 2020, dus geen aanmaningen en dwanginvordering. Dit geldt 
voor zowel ondernemers als inwoners. 

 De nog op te leggen ondernemersaanslagen opschorten tot 1 juli 2020,  
i.c. de eigenaren/gebruikers van niet-woningen, zoals bijvoorbeeld 
precariobelasting (terrassen) en toeristenbelasting. 

 Ontheffing verlenen voor de precario terrassen over de periode dat het 
terras vanwege coronamaatregelen niet kan worden benut.

 Zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis 
kunnen een beroep doen op de regeling Tozo (Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), wanneer zij aan de 
voorwaarden voor deze regeling voldoen. Bureau Zelfstandigen Fryslân 
(BZF) gaat deze regeling uitvoeren.

De datum van 1 juli sluit aan bij het kabinetsbeleid. In juni zullen wij de stand 
van zaken in Nederland in algemene zin beoordelen en dan een standpunt 
innemen over een eventuele oprekking van de termijn voor de lokale 
ondernemers.  
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Rol van gemeente als financier
Het betreft hier de mogelijkheden tot het opschorten van 
aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen/garantstellingen aan 
ondernemers. Wij kiezen hier niet voor een generieke lijn, wel voor 
maatwerkoplossingen per specifiek geval.

Afsluitend
De aangegeven maatregelen om ondernemers vanwege de Corona-crisis in 2020 
financiële ruimte te geven, kunnen negatief doorwerken in de jaarrekening 2019 
en 2020. Maar wij menen dat dit maatregelpakket noodzakelijk is om naast de 
primaire inzet op de gezondheid van ons allen, ook ondernemend Leeuwarden 
gezond te kunnen houden.
Wij zullen u de komende periode regelmatig informeren over de (mogelijke) 
gevolgen van de Corona-crisis voor inwoners, bedrijven, instellingen en de 
gemeente zelf. Hierbij zijn wij onder andere afhankelijk van de verdere 
implementatie van landelijke maatregelen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.
{{Signer1}}

secretaris.
{{Signer2}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.


