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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Gevolgen coronavirus voor ondernemers in Deurne 

 

Datum 

 

16 maart 2020 

 

Nummer 

 

RV-2006 

  

Steller vraag Mirjam van Asten Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

Hilko Mak 

 

Steller 

  

Toon van Otterdijk 

  

Datum afdoening 17 maart 2020 

 

 

Inleiding 

Onze provincie en daarmee ook onze gemeente wordt hard getroffen door het coronavirus. 

Veel inwoners en ondernemers worden hierdoor geraakt. De impact is op dit moment nog 

niet te overzien, maar veel van onze ondernemers zullen hier last van gaan krijgen of 

ondervinden op dit moment al last.  

Landelijk zijn er al maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. De 

belastingdienst geeft uitstel van betaling van BTW en andere belastingen. Afgelopen maand 

zijn de aanslagen OZB en toeristenbelasting bij de ondernemers op de mat gevallen. Dit 

geeft juist op dit moment een hoge liquiditeitsdruk. 

 

Vragen 

Naar aanleiding van deze problemen heeft de Deurnese VVD de volgende vragen: 

 

1. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om onze ondernemers te ondersteunen? 

 

2. Welke hulp kan de gemeente bieden aan onze ondernemers? 

 

3. Heeft de gemeente al aansluiting gezocht bij andere gemeenten om vanuit Den Haag 

aanvullende fondsen te verkrijgen om ondernemers en inwoners te ondersteunen? 

 

4. Gaat de gemeente ondernemers en zzp'ers in deze tijd extra ondersteunen, bovenop de 

maatregelen die door de Rijksoverheid zijn genomen? Sluit de gemeente bijvoorbeeld 

aan bij het voorstel van de Rijksoverheid om uitstel van betaling van OZB en 

toeristenbelasting te verlenen?  

 

Antwoord op vraag 1 t/m 4 

Wij begrijpen dat deze vragen leven bij ondernemers en bij uw raad. Wij zetten alles op 

alles om de juiste dingen te doen tegen de verspreiding van het coronavirus. We volgen 

de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM en we staan in nauw contact met de GGD 

en de veiligheidsregio. Daarbij hebben we zeker ook aandacht voor de gevolgen die de 

genomen maatregelen met zich meebrengen voor de maatschappij en het bedrijfsleven. 

 

De Rijksoverheid heeft een pakket aan maatregelen opengesteld om ondernemers die in 

de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de 

Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische 

Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijk 

financiële problemen is er een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Via onze 

website, social media-kanalen en in rechtstreekse contacten wijzen wij ondernemers 

hierop. Op de website hebben we hiervoor een speciale pagina ingericht: 

http://bit.ly/2TVQxNm. 

http://bit.ly/2TVQxNm
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We wijzen ondernemers ook op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Daar 

kunnen ondernemers terecht met al hun vragen met betrekking tot het coronavirus. 

 

Lokaal komen we ondernemers tegemoet door tot en met 18 mei geen nieuwe 

aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen van gemeentelijke belastingen en 

waterschapsbelastingen te versturen. Alle bedragen die nog open staan bij de BSOB 

hoeven pas op 31 mei 2020 betaald te zijn. Deze aanpak wordt door alle deelnemers van 

de BSOB (gemeenten en het waterschap) gehanteerd. Nadat het kabinet zondag de 

aanvullende maatregelen bekend had gemaakt, is de BSOB maandagochtend direct aan de 

slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Het voltallige bestuur van de BSOB heeft 

inmiddels met deze aanpak ingestemd en BSOB heeft hierover een bericht gepubliceerd. 

Dit bericht treft u aan in de bijlage. 

 

Zodra er zicht is op eventuele nieuwe regelingen voor ondernemers, landelijk dan wel op 

een andere wijze, voegen wij dit toe aan het overzicht op de website en communiceren we 

daarover richting ondernemers. 



Bericht BSOB 17 maart 2020 

 

BSOB verstuurt tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, 

aanmaningen en dwangbevelen vanwege het Coronavirus 

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus 

te beperken. Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben de komende 

tijd. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en het waterschap) van BSOB 

wil deze mensen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen 

genomen.  

Twee maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen 

Tot en met 18 mei verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze 

periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.  

Uitstel van betaling tot 31 mei 2020 

Alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt al 

voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor 

aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u 

weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie op www.bs-ob.nl. 

Verruimde betalingsregeling 

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? En heeft u geen 

automatische incasso? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel 

naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl. 

Automatische incasso loopt gewoon door 

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen 

dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel 

gewoon door.  
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