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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Wij hebben kennis kunnen nemen van een brief aan uw college van 13 februari jl., waarin drie

hoteleigenaren in Roosendaal een oproep doen om de toeristenbelasting over 2020 en 2021 kwijt te

schelden.

De PvdA-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. Heeft u kennisgenomen van de hierboven bedoelde brief?

2. Bent u voornemens primair om hierop in te gaan? En om aan de hotels om reden door hen

genoemd een gezamenlijk verzoek tot kwijtschelding toeristenbelasting over 2020 en 2021 te doen
honoreren en/of kwijtschelding te willen verlenen?

3. En zo nodig subsidiair om een andere tegemoetkoming toe te staan, bijvoorbeeld een reële

aangifte op een latere datum en dan uitstel van betaling toe te staan in ruime mate?

4. Kunt u nagaan of er behalve deze hotels nog meer vergelijkbare organisaties zijn of andere

branches die vergelijkbare financiële problemen kennen door de Corona/COVID- problematiek en

daarvoor ook i.v.m. gelijkheidsbeginsel een tegemoetkoming aan te verlenen?

5. Wat is qua beleid mogelijk om hierin als het gaat om gemeentebelastingen gemeente heffingen

of andere overheidsbetalingsverplichtingen een beleid op te zetten en te ontwikkelen ter
tegemoetkoming hierin?

6. Z1n er meer gevallen als deze bekend? Wordt er bij de gemeente een inventarisatie gemaakt

van bedrijven en instellingen die door Corona in de problemen komen zoals hier aangekaart of
anderszins? Kan hierop na inventarisatie van de problemen een antwoord worden geformuleerd van

mogelijkheden van tegemoetkoming en andere vormen van probleemoplossend denken?

Namens de fractie PvdA Roosendaal,

Paul Klaver



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, daar heeft ons college kennis van genomen.

2. Vanwege juridische redenen kan het college niet tegemoet komen aan het verzoek van de drie
hotels. Door de overdracht van de bevoegdheden aan de Belastingsamenwerking West-Brabant
(BWB) voor onder andere de toeristenbelasting, is uitsluitend de BWB bevoegd tot het nemen van

een beslissing op een verzoek om kwijtschelding. Ook de BWB kan echter de toeristenbelasting niet
kwijtschelden. Het verlenen van kwijtschelding voor de toeristenbelasting is in de verordening
toeristenbelasting expliciet uitgesloten. Bovendien geldt dat op basis van de wettelijke bepalingen en
de ministeriële Uitvoeringsregeling geen kwijtschelding kan worden verleend voor zakelijke schulden.
Kwijtschelding zou dan de rol gaan vervullen van steunverlening aan een ondernemer.

3. U vraagt of een reële aangifte op een latere datum mogelijk is en een uitstel van betaling in

ruime mate kan worden toegestaan. Het is van belang te benadrukken dat het verzoek van de
heffingsambtenaar van de BWB is gericht op het doen van aangifte over het belastingjaar 2020. Op

basis van die aangifte zal in juni 2021 een definitieve aanslag 2020 worden opgelegd waarop de in

het voorjaar 2020 betaalde termijnen in mindering worden gebracht. ln hetAlgemeen Bestuur van de
BWB is begin dit jaar afgesproken om de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2021 pas in juli

2021 op te leggen en deze te baseren op de aangiftegegevens over 2020. Omwille van een spreiding
van de lastendruk zal de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2021 worden vastgesteld op 50% van

de feitelijk ov er 2020 verschu ldigde toeristenbelasting.

ln de brief van de hoteleigenaren aan het college is er sprake van een misvatting. De voorlopige

aanslag toeristenbelasting zal geen 50% van de normale opbrengst bedragen, maar zoals hiervoor is

aangegeven 50o/o van het over 2020 definitief verschuldigde bedrag aan toeristenbelasting. Als dus uit
de aangifte 2020 blijkt dat de omzet maar 20o/o is geweest, dan zal de voorlopige aanslag
toeristenbelasting 2021 slechts worden opgelegd voor de helft van de voor 2020 verschuldigde
toeristenbelasting ofwel ongeveer 1oo/o van de normale opbrengst toeristenbelasting.

Het is juist in het belang van elke ondernemer om over het belastingjaar 2020 gewoon binnen de
reguliere termijn aangifte te doen. lmmers de verlaagde omzet over 2020 zoals die uit de aangifte
blijkt, vormt de basis voor de berekening van de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2021 waarna
die vervolgens op 50% wordt gesteld.

4. Ons college bekijkt continu waar in de samenleving problemen ontstaan vanwege Covid-19 en
op welke manier we daar ondersteuning kunnen bieden. Uiteraard is een gelijk speelveld voor
ondernemers, verenigingen of stichtingen daarbij wel het uitgangspunt.

5. Er zijn binnen het fiscale regime geen mogelijkheden om een tegemoetkoming of een
coronasteun aan hoteleigenaren te verstrekken. Alleen met het intrekken van de verordening
toeristenbelasting en daaraan terugwerkende kracht te verbinden, kan worden bereikt dat de
toeristenbelasting feitelijk niet meer is verschuldigd en reeds betaalde belasting zal worden
terugbetaald.

Niet onbelangrijk is om te melden dat de toeristenbelasting door de hotelgasten is betaald aan de
hoteleigenaren, die op hun hun beurt deze belasting afdragen aan de gemeente. De
toeristenbelasting drukt dus niet op de hoteleigenaren; zij sluizen deze onder de naam
'toeristenbelasting' geïnde gelden door naar de gemeente.

6. Sinds het uitbreken van de crisis heeft de gemeente een faciliterende rol gepakt in het
begeleiden naar de steunmaatregelen van het Rijk, via onder andere het Werkplein. Ook is een
Coronasteunpunt ingericht, waar informatie gebundeld is, zodat burgers en bedrijven naar de juiste

loketten of ondersteuning geleid worden.



Daarnaast zijn er ook directe contacten. Via de diverse accounthouders, van economie tot zorg, lopen

er korte lijnen om voeling te houden en om de knelpunten waar inwoners, bedrijven en

maatschappelijk middenveld tegenaan lopen, op te halen en zoveel mogelijk weg te nemen. Dit is een

continu proces, waarin actie wordt ondernomen als dat nodig is.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van

De secretaris, De
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