Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste heffing
en invordering mogelijk te maken. In december 2020 is ook de ‘Verordening op de heffing en
invordering van precariobelasting 2021’ door uw raad vastgesteld.
De coronamaatregelen hebben voor de horecaondernemers in de gemeente Roosendaal grote
financiële gevolgen gehad. Om de horeca te ondersteunen is, in samenwerking met Koninklijke
Horeca Nederland, afdeling Roosendaal, een Herstelplan voor de horeca in de gemeente Roosendaal
opgesteld. Een onderdeel van dit herstelplan is het niet heffen en innen van de precariobelasting op
de terrassen in 2021. Hiertoe moet de vastgestelde Verordening op de heffing en inning van precario
2021 aangepast worden. Dit wordt bewerkstelligd met de Eerste wijziging van de precarioverordening
2021.
Beoogd effect
Het aanpassen en vaststellen van de precarioverordening, zodat er een juridische basis ontstaat om
geen precariobelasting te heffen op de terrassen over 2021.
Argumenten
1.1 Dit is verplicht
Conform artikel 216 van de Gemeentewet besluit de raad tot het wijzigen van een gemeentelijke
belasting door het vaststellen van een belastingverordening.
Omdat in de vastgestelde precarioverordening 2021 is opgenomen dat de gemeente precario gaat
heffen op de terrassen, moet deze verordening aangepast worden. Hiertoe dient de eerste wijziging
op de verordening.
Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 voorziet deze wijziging in een vrijstelling van precario
voor de terrassen voor het gehele jaar 2021. De titel van Hoofdstuk 5 ‘Terrassen’ wordt daarbij
gewijzigd in ‘Gereserveerd’ en het huidige Hoofdstuk 5 Terrassen vervalt. De datum van ingang van
heffing van de 1e wijziging is 1 januari 2021.
Voor het laten vervallen van Hoofdstuk 5 Terrassen met vernummering van de volgende hoofdstukken
is niet gekozen. In de praktijk kan het voorkomen dat op de aanslagen, nota’s of overige
correspondentie een verwijzing plaatsvindt naar de Hoofdstuknummers van de huidige tarieventabel.
Bij een tussentijdse vernummering van de hoofdstukken in de Tarieventabel zal de wijziging van de
nummering ook in de overige communicatie moeten worden doorgevoerd. Door Hoofdstuk 5 te
handhaven met titel Gereserveerd zijn verder geen aanpassingen in de communicatie nodig.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Het niet heffen van precariobelasting op de terrassen over 2021 zorgt voor een nadeel op onze
gemeentebegroting van circa € 100.000. In onze gemeentelijke Voorjaarsbrief 2021 is het Herstelplan
voor de Horeca verwerkt. Daarin is aangegeven dat het nadeel van het niet heffen en innen van de
precariobelasting op de terrassen gedekt wordt uit de reserve Innovatiefonds. Deze reserve is door de
raad via een amendement bij de Programmabegroting 2021 omgevormd tot een post-coronafonds ter
bestrijding van de gevolgen van corona.
Communicatie
Na vaststelling van de 1e wijziging wordt deze bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.
Ook zal de wijziging gepubliceerd worden op de website van de BWB.
De horecaondernemers zijn op de hoogte gebracht van het voorstel om geen precario te heffen over
2021.
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Bijlagen
1. Verordening tot Eerste wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2021”

