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Inleiding 
Onze fractie ontvangt signalen van horeca ondernemers dat het precariotarief voor terrassen verdrievoudigd is. Daarnaast 
heft de gemeente de belasting met terugwerkende kracht voor meerdere jaren, waardoor horeca ondernemers onverwacht 
met flinke kosten te maken hebben. Wij hebben hier de volgende vragen over.  
 
Vraag 1 
Is het college zich ervan bewust dat het tarief voor buitenterrassen op gemeentegrond per 2018 verdrievoudigd is in Naarden 
Vesting? Zo ja, op basis waarvan vindt het college dit een noodzakelijke en billijke verhoging? Hoe verhoudt dit tarief zich tot 
andere gemeenten in onze regio? (bijv. Hilversum, Huizen, Wijdemeren) 
 
Antwoord 
Vanaf 2017 is de precariobelasting wettelijk verplicht geharmoniseerd in de gehele gemeente. De gemeenteraad heeft 
daartoe de Verordening precariobelasting, die al in Bussum gold, vanaf 2017 uitgebreid naar Muiden en Naarden. Voorheen 
werd door terrashouders in Naarden een relatief lage vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond aan de gemeente 
betaald van € 12,79 per m². Het tarief 2018 is € 31,84 per m². Dat is in Naarden ongeveer 2,5 keer hoger dan de oude 
vergoeding. 
De tarieven 2018 per m² in de regio herleid naar een heel jaar: Hilversum € 31,84 (binnenstad/stedelijk gebied), Huizen € 17,64, 
Laren € 62,04. In Wijdemeren gelden huurovereenkomsten met de gemeente.  
 
Vraag 2 
In hoeverre is ook in de andere kernen sprake van een dergelijke substantiële verhoging? Heeft het college overwogen om het 
tarief te differentiëren per gebied/kern?  
 
Antwoord 
In Bussum is er sprake van indexering van het tarief 2017 van € 31,80 naar € 31,84 in 2018. In Muiden is sprake van een 
verlaging en in Naarden van een verhoging. Bij de besluitvorming over de harmonisatie is, gelet op het gelijkheidsbeginsel, 
door de raad niet gesproken om per gebied/kern te differentiëren.  
 
Vraag 3 
Waarom wordt de belasting over 2018 nu pas geïnd? 
 
Antwoord 
Als gevolg van de overgang in Naarden en Muiden van een vergoeding naar een belastingheffing is deze nieuwe manier van 
heffen niet geheel vlekkeloos verlopen. Met vertraging is de aanslag 2018 voor Naarden opgelegd. Aan een terrashouder zal 
na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek een verlengde (gespreide) betalingstermijn van een half jaar worden gegund. 
 
Vraag 4 
Op welke wijze heeft het college de substantiële verhoging aan ondernemers gecommuniceerd en hierbij de nodige uitleg 
gegeven?  
 
Antwoord 
In 2017 zijn in Naarden en Muiden de oppervlakten van de terrassen nagemeten en nog de oude gebruiksvergoedingen als 
overgangsfase gehanteerd. In juli 2017 hebben de terrashouders een brief gekregen waarin is aangegeven dat vanaf 2018 de 
“oude” vergoeding zal worden opgevolgd door het tarief in de dan geldende Verordening precariobelasting 2018. 
Aangegeven is dat het in rekening te brengen bedrag in 2018 kan afwijken ten opzichte van 2017. Het tarief 2018 was ten tijde 
van de brief nog niet bekend. Het tarief 2017 van € 31,80 per m² was wel bekend, maar is (helaas) niet expliciet genoemd in de 
brief aan de terrashouders. Het tarief is gebaseerd op de opbrengst in de begroting. 


