Motie
Onderwerp motie:

Verder uitstel terrassentax en liggelden (v1)

Vergaderdatum:

28 oktober en 4 november 2020

Agendapunt (nr en naam):

2b20

Programmabegroting 2021-2024 – programma 9 – lokale heffingen

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
1.
2.

Tot en met 1 juli 2021 geen precario voor horeca terrassen en liggelden voor de bruine vloot (Muiden) te heffen, als
onderdeel van het gemeentelijke steunpakket aan door de COVID-19 crisis getroffen ondernemers;
Hiervoor dekking te zoeken als duidelijker is wat de omvang van het steunpakket vanuit de landelijke overheid is en dit
met het eerste voortgangsverslag aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
- Onder andere horeca ondernemers in de gehele gemeente en de bruine vloot in Muiden economisch zeer zwaar getroffen
worden door de COVID-19 crisis waarmee we momenteel te kampen hebben;
- Het college daarom eerder heeft besloten om van april t/m september 2020 geen precario voor terrassen en liggelden
voor de bruine vloot te heffen, als ondersteuning, maar ook als nobel gebaar in deze moeilijke tijd;
- Het inmiddels zeer aannemelijk is dat de COVID-19 crisis zeker tot en met het voorjaar van volgend jaar zal aanhouden en
ondernemers is toegezegd dat zij ook in de winter verruimde terrassen mogen uitzetten;
- Er in principe geen kosten tegenover de precario heffing en liggelden staan en het in deze tijd enigszins ongemakkelijk
voelt om deze gelden dan toch te innen van ondernemers in zeer zwaar weer;
- De indieners van deze motie er alles aan gelegen is om de horeca en de bruine vloot niet buiten hun schuld ten onder te
laten gaan aan deze exceptionele situatie;
- Dekking van dit voorstel (deels) gezocht kan worden in het steunpakket dat vanuit de landelijke overheid wordt geboden.
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