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Sinds afgelopen donderdag de (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM 
zijn aangekondigd hebben veel ondernemers hun zaak zien leegstromen. Veel Nederlanders, en dus ook 
Leiderdorpers, volgen deze adviezen goed op en blijven thuis. Bovendien zijn vandaag (15 maart) extra maatregelen 
afgekondigd. Horecabedrijven dienen de komende weken gesloten te blijven. Diverse sport-ondernemers (zoals 
fitnesscenters) dienen hun bedrijven dicht te houden. Het coronavirus raakt hiermee ook onze lokale ondernemers 
erg hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te 
voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om 
te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. 

De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, afval- en reinigingsheffing op de mat gevallen bij 
ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit om deze periode door te komen. 
Ondernemers kunnen bij de belastingdienst onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen krijgen. 
Ook zou het enorm helpen als ondernemers uitstel krijgen vanuit de gemeente van deze belastingen zodat deze 
geen hap nemen uit hun liquiditeit. 

Daarover stellen wij u graag de volgende vragen:
1. In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers in Leiderdorp? En heeft 

het college zicht op hoeveel ondernemers in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?

Antwoord: 

We hebben met de LOV en de ondernemersvertegenwoordigers van de winkelgebieden afgesproken frequent 
contact te onderhouden zodat we deze - en andere - signalen vroegtijdig kunnen oppikken. Wij hebben er op dit 
moment geen exact zicht op bij hoeveel ondernemers het coronavirus leidt tot acute liquiditeitsproblemen. Wel zijn 
de (landelijke) signalen dat beroepsgroepen als horeca en retail hun omzet fors en soms tot nul zien teruglopen.

2. Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de belastingdienst ook al uitstel van BTW 

en andere belastingen kunnen krijgen?

Antwoord:

Wij zijn hiermee bekend. We hebben een pagina op onze website ingericht om de (landelijke) regelingen met 
ondernemers te communiceren. 



De VVD vindt dat we Leiderdorpse ondernemers zo veel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te verlenen. 
3. Is de gemeente bereid ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (OZB, 

afval- en reinigingsheffing) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij hebben dit regionaal (met de opdrachtgevende gemeenten van uitvoeringsorganisatie BSGR) afgestemd. 
Besloten is ondernemers uitstel van betaling te geven van gemeentelijke belastingen tot 31 augustus 2020. De BSGR 
heeft hiervoor een opdracht gekregen. Ondernemers kunnen een simpele aanvraag doen bij de BSGR. Dit is 
inmiddels breed gecommuniceerd, onder ander via de website van de gemeente.  

4. Welke andere maatregelen kunnen wij als Gemeente Leiderdorp treffen om ondernemers te helpen of te 

ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

Antwoord:
Allereerst attenderen we op de landelijke regelingen die er zijn. We hebben een pagina geopend op onze website 
om dit met ondernemers te communiceren. Daarnaast hebben wij op dit moment frequent contact met de LOV en 
ondernemersvertegenwoordigers van de winkelgebieden (Wooon, Baanderij, Winkelhof, Santhorst). We hebben 
met hen onder andere contact over vragen van ondernemers. Een en ander vraagt om maatwerk. Daarnaast hebben 
wij ook contact met de diverse vastgoed eigenaren. Per situatie bekijken we op welke manier we het beste 
ondersteuning kunnen bieden. 


