Motie 2021 - 101

Motie afzien van heffen precariobelasting in 2021
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 18 maart 2021;
overwegende dat:
1. veel ondernemers door de coronacrisis een financieel zeer zware tijd doormaken en dit met
name geldt voor de horeca en de ‘niet-essentiële’ winkels;
2. hun omzet sterk is teruggelopen, hun vaste lasten grotendeels onverminderd doorlopen en
landelijke steunmaatregelen vaak niet voldoende zijn om het hoofd financieel boven water te
houden;
3. ondernemers aan de gemeente precariobelasting moeten betalen voor het plaatsen van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;
4. het college verschillende maatregelen heeft genomen om ondernemers naast en in aanvulling
op landelijke maatregelen financieel te ondersteunen, waaronder het afzien van het heffen van
precariobelasting in 2020;
5. als gevolg van dit eerdere besluit de gemeente in 2020 € 95.000,- minder aan inkomsten had;
6. als gevolg van de uitvoering van deze motie de gemeente, volgens de Programmabegroting
2021, € 64.700,- minder aan inkomsten zal hebben;
is van mening dat:
a. horeca en detailhandel onmisbare voorzieningen zijn voor een levendige en vitale gemeente,
de gemeente en onze inwoners er dan ook groot belang bij hebben dat ondernemers hun
bedrijf kunnen voortzetten;
b. een verlichting van gemeentelijke lasten een positieve bijdrage kan leveren om ondernemers
door de crisis te loodsen;
c. de Algemene Reserve van de gemeente ruimte laat om de inkomstenderving van precario in
2021 op te vangen;

verzoekt het college om:
1. in 2021 af te zien van het heffen van precariobelasting;
2. dit via de gebruikelijke kanalen aan ondernemers te communiceren;
3. de financiële gevolgen van deze motie te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Jeroen Rijsdijk, PvdA

Edward Piena, VVD

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Kees van der Duijn Schouten, SGP

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

Victor Mijnders, CDA
Algemene informatie
Motie vreemd aan de orde van de dag
Behandeld in de raadsvergadering van 18 maart 2021
Samenvatting
Onderwerp is de precariobelasting 2021. Het college wordt verzocht in 2021 af te zien van het
heffen van de precariobelasting en dit aan de ondernemers in Ridderkerk kenbaar te maken.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 28 (PvdA, VVD, Echt voor Ridderkerk, SGP, Partij 18PLUS, CDA, Leefbaar Ridderkerk,
ChristenUnie, GroenLinks, D66))
Tegen: 0
Afdoening
Afgedaan met raadsbesluit 1e tussenrapportage 2021 in de raadsvergadering van 1 juli 2021

