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Onderwerp
Beantwoording raadsvragen uitstel van betalingen

Op 16 maart ontvingen wij vragen van de heer Van Kleij van uw fractie over het aanvragen van
uitstel van betalingen. Via deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Is het bij het college bekend hoeveel bedrijven er op dit moment een Tozo aanvraag of een andere
manier van steun heeft aangevraagd bij onze gemeente? En zo ja, over hoeveel bedrijven gaat het dan?
Ja, tot de peildatum 22 maart jl. hebben 67 ondernemers Tozo 3 voor levensonderhoud aangevraagd.
Binnen Tozo is het daarnaast mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Hier hebben 55
ondernemers gebruik van gemaakt.
Vanaf 1 april is het mogelijk om Tozo 4 aan te vragen. Daarnaast kan sinds 1 maart jl. TONK worden
aangevraagd, zie hiervoor het antwoord op vraag 10.
2. Op welke manieren van steun is er aangevraagd en wat is de gemiddelde looptijd van de aanvraag?
Zowel Tozo als TONK kan via Baanbrekers worden aangevraagd.
Voor Tozo geldt dat de aanvragen niet de gehele looptijd van de (verschillende) Tozo regelingen
beslaan. Dat heeft te maken met de verschillende Tozo regelingen en het verloop van de Corona
maatregelen voor de diverse branches. Zoals de sluiting van de horeca, contactberoepen zoals kappers,
de winkels en de (gedeeltelijke) openstelling.
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Voor TONK geldt dat de regeling nog te kort en het gros van de aanvragen nog in behandeling is. Het is
te vroeg om nu al iets over de looptijd te zeggen.
3. Heeft de gemeente aan bedrijven uitstel van betaling verleend als gevolg van de corona
maatregelingen?
Ja, in 2020 hebben wij ondernemers de mogelijkheid gegeven om zowel de OZB als de
afvalstoffenheffing drie maanden later te betalen. In 2021 hebben we deze mogelijkheid niet geboden en
vooralsnog zijn er geen signalen dat dit breed tot grote problemen leidt. Vooralsnog hebben we met
enkele ondernemers maatwerkafspraken gemaakt en we zullen dit bij mogelijke vervolgvragen blijven
doen.
4. Wat is op dit moment de hoogte van het bedrag van uitstel?
In 2020 is generiek uitstel van betaling verleend aan bedrijven tot 31 augustus 2020. Dit waren de
gecombineerde aanslagen (OZB en afvalstoffenheffing) tot een bedrag van € 227.834, -. Hiervan is
inmiddels een groot gedeelte voldaan. In onderling overleg zijn in tien situaties betaalregelingen
getroffen voor een bedrag van € 6.850,- in totaal.
Met dertien bedrijven is een vervolgtraject opgestart voor een bedrag van € 10.883, - in totaal. Eén
bedrijf heeft een eerste herinnering ontvangen. Vijf bedrijven ontvingen een aanmaning. Zeven
bedrijven ontvingen een dwangbevel. Dit beeld past bij het reguliere proces van belastingen en laat
geen wijziging zien ten opzichte van voorgaande jaren.
5. Welke regelingen zijn er afgesproken met de bedrijven? Waarbij we niet vragen om dit per bedrijf met
naam en toenaam te specificeren.
Betalingsregelingen in het kader van de OZB en de afvalstoffenheffing. Ondernemers in de
toeristische sector hebben in december de voorlopige aanslag 2020 opgelegd, gebaseerd op
geactualiseerde cijfers aangeleverd door de sector in de zomer en navraag bij de Efteling in
november. De definitieve aanslag volgt in juli.
6. Verleend de gemeente alleen uitstel van betaling of verlenen zij ook andere diensten richting de
bedrijven en zo ja welke zijn dat?
We bieden ondernemers via gedoogverklaringen de ruimte om tijdelijk activiteiten toe te staan die
binnen de geldende wet- en regelgeving anders niet toegestaan zijn. Dit kan gaan om de uitbreiding van
terrassen (indien deze geopend mogen zijn) tot afhaalmogelijkheden of bijvoorbeeld het plaatsen van
extra sanitaire voorzieningen. Daarnaast begeleiden we ondernemers naar de juiste Rijksregelingen.
Daarnaast proberen we via onze gesprekspartners ondernemers met elkaar in contact te brengen.
7. Is het mogelijk dat het college maandelijks een overzicht verstrekt met daarin het aantal bedrijven en
het soort bedrijf welke een aanvraag tot uitstel van betaling heeft gedaan?
Wij achten verstrekking van een dergelijke lijst niet wenselijk vanwege de bewerkelijkheid van dit
overzicht, het hier een uitvoeringstaak betreft en vanwege het risico van schending van
bedrijfsbelangen.
8. Welke mogelijkheden heeft een ondernemer in onze gemeente op dit moment ondersteuning te
krijgen in verband met de corona crisis?
Een ondernemer kan, afhankelijk van zijn bedrijfsvoering, een beroep doen op de diverse landelijke
steunmaatregelen. Daarnaast is er voor ondernemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de
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dienstverlening van Station88 (coaching en e-learning) en aanvullende dienstverlening bijvoorbeeld in
de vorm van het Leerwerkloket. Station88 is een bestaand regionaal initiatief en heeft aanvullend een
subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant ontvangen om overzicht te bieden aan ondernemers in de
diverse regelingen. Daarnaast zijn er door het Rijk aan de centrumgemeenten (Tilburg) middelen ter
beschikking gesteld voor zogenoemde mobiliteitsteams. Hierin zijn diverse partijen, zoals het UWV, de
vakbonden, Leerwerkloket en WSP Werkhart en de SW-bedrijven, vertegenwoordigd. Inzet is het
begeleiden van werk-naar-werk.
De Langstraatgemeenten beschikken al enkele maanden over een mobiliteitsteam en vormen daarmee
de pilot voor het regiobrede mobiliteitsteam. Het Mobiliteitsteam De Langstraat (MDL) gaat in gesprek
met ondernemers, biedt een luisterend oor en geleid door naar de mogelijkheden die hierboven
beschreven zijn. U bent hierover eind vorig jaar door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte
gesteld. Het MDL blijft opereren totdat het regionale team staat.
Ondernemers die zich melden bij ons ondernemersloket of zorgloket verwijzen wij zo goed mogelijk
door. Naast de eerder genoemde maatregelen kunnen ook onze consulten schuldhulpverlening
ondersteuning bieden. Wij hebben ook voor ondernemers (zzp’ers) op dit gebied een aanbod.
Tot slot is er een stimuleringsregeling gericht op de doorstart na Corona. Ondernemers kunnen hierbij
maximaal €1500 subsidie krijgen voor activiteiten gericht op een heropstart.
9. Op welke manier is het college in gesprek met ondernemers met betrekking tot het evalueren van de
huidige maatregelingen?
De afgelopen periode hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
diverse ondernemers. Zo is er specifiek aandacht geweest voor horecaondernemers inclusief een
vertegenwoordiging vanuit de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en is er regelmatig contact met de
SOL (Stichting Ondernemers Loon op Zand) en de VVA (Vereniging VerblijfsAccommodaties)
10. Zijn er al aanvragen binnen voor de nieuwe regeling TONK en zo ja hoeveel?
Ja, tot de peildatum 22 maart jl. zijn 6 aanvragen TONK ingediend.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,
de burgemeester,

Mr. A.J.C.M. de Kroon

J. van Aart
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