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Naar aanleiding van de gesprekken met de gemeenteraad (het Ronde Tafel Gesprek van 3 juni 2020)
informeren wij u hierbij over de huidige stand van zaken en de wijze waarop wij de aanvragen om
steunmaatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis gaan behandelen.

Tijdens genoemd overleg is de gemeente verzocht ondernemend Noordwijk daar waar mogelijk te

helpen en te ondersteunen. Afgesproken is dat de achterban van de gesprekspartners uiterlijk op
dinsdag 9 juni 2020 hun wensen kenbaar zouden maken. Dit is gebeurd in de vorm van een drietal
brieven.

Voorts staan er twee moties geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni inzake
steunmaatregelen voor Noordwijkse ondernemers in relatie tot de Coronacrisis waarin steun wordt
gevraagd voor door de NOV aangedragen (steun)maatregelen.

Indienen voorstellen en planning

In volgorde van binnenkomst zijn er drie brieven en voorstellen ontvangen van de NOV
Noordwijkerhout, het Noordwijks Shopping Centre (Noordwijk aan Zee) en de NOV (inclusief
KHN/Paviljoenhouders).

Naast de drie genoemde voorstellen zijn er door de individuele ondernemers aparte aanvragen
gedaan. Dit was noodzakelijk om ze per onderneming in behandeling te kunnen nemen.
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Er is afgesproken dat de aanvragen van de individuele ondernemers (saldo per 17 juni ji. 45

aanvragen) in volgorde van binnenkomst per kern worden behandeld. Deze aanvragen betreffen
uitbreiding van exploitatieruimte. De inschatting is hierbij gemaakt dat er in totaal circa 3 weken
nodig zijn om alle aanvragen te beoordelen waarbij de week van 17 juni (week 25) als de eerste

week zou gelden. Afgesproken is dat de terrassen in Noordwijkerhout in die week zouden worden
vergund. Dit is inmiddels voor een groot deel afgehandeld waarbij 75% van de ingediende aanvragen

voor tijdelijke terrassen is gehonoreerd.

De resterende aanvragen worden behandeld in week 26 (Noordwijk aan Zee-Hoofdstraat/KWB/De
Grent) en week 27 (Strandpaviljoens).

De voorstellen die zijn binnengekomen betreffen een breed scala aan maatregelen. Hieronder treft u
per hoofonderwerp de stand van zaken.

Verkeersmaatregelen

Besloten is om een eenduidige Floor Signing aan te brengen binnen de winkelkernen van elke kern.
Doel van deze maatregel is dat de bezoekers van de kernen voldoende afstand tot elkaar en de
winkeliers kunnen houden. Daar waar nodig wordt de Floor Signing ondersteund met borden. De

Floor Signing wordt in week 26 en 27 binnen alle kernen aangebracht. De uitvoering en de kosten
daarvan komen voor rekening van de gemeente.

Om de bezoekersstromen binnen onze winkelkernen in de juiste banen te kunnen leiden is gekozen

voor de inzet van stewards. Tot eind van de zomervakantie zullen deze stewards actief zijn binnen
de 3 kernen. Ze zijn flexibel inzetbaar. De inzet van deze stewards komt gedurende deze periode

voor rekening van de gemeente. Ook de kosten voor de stewards die in de eerste weekenden door de
ondernemers zelf zijn ingezet en betaald neemt de gemeente voor zijn rekening. Wij zullen met de
desbetreffende ondernemersvereniging hier contact over opnemen.

Uitbreiding exploitatieruimte

Het betreft een aantal aanvragen ter verruiming van de horecaterrassen in Noordwijk en
Noordwijkerhout, een verruiming van de "voeten in het zand terrassen" en de verruiming van de
exploitatiezones van de strandpaviljoens. De aanvragen ter verruiming van de horecaterrassen en

de "voeten in het zandterrassen" kunnen gedeeltelijk tegemoet gekomen worden. De verruiming in

de breedte van de exploitatiezones van de strandpaviljoens behoort in relatie tot de benodigde

onderlinge afstanden niet tot de mogelijkheden.

Corona ontheft ons vanzelfsprekend niet van de verplichting om de veiligheidsaspecten in acht te

nemen. Het kunnen garanderen van voldoende doorgang voor de huipdiensten en de
verkeersveiligheid in het algemeen zijn hierbij belangrijke aspecten.

Koop Lokaal

Het succes van de eerste ondersteuningsactie aangaande dit initiatief lijkt wat weg te ebben. We

hebben dan ook het verzoek ontvangen om te kijken hoe we dit een nieuwe impuls kunnen geven.

Maandag 29 juni staat een overleg gepland van de stakeholders met Noordwijk Marketing. Op basis
van de behoeften bij stakeholders zal samen bepaald worden op welke wijze een effectieve
vernieuwende impuls kan worden gegeven aan de gedachte achter 'Steun de lokale ondernemer'.
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Uitbreiding terrastijden

Deze wens is binnen het college besproken en niet gehonoreerd. Dit laatste heeft vooral te maken
met omwonenden en de inspraakprocedures die we hiervoor dienen te doorlopen alvorens we hier
toestemming voor kunnen geven.

Openingstijden

Het verzoek tot tijdelijke verruiming van de winkelopeningstijden wordt niet gehonoreerd. De
Winkeltijdenwet in combinatie met de plaatselijke Verordening winkeltijden Noordwijk 2019 staan

verruiming niet toe.

Handhaving

Om de routing binnen de kernen een kans te geven is verzocht om strenger te handhaven op wild -

parkeren van auto's, fietsen en scooters. Daarnaast is verzocht om meer toezicht op rijden door de
winkelstraten buiten de venstertijden.

Aangezien onze handhavers vanwege de coronamaatregelen op vele plaatsen dienen op te treden, is
gekozen voor een ondersteuning door stewards. Zij zullen worden geïnstrueerd hoe ze op een
vriendelijke wijze bezoekers kunnen aanspreken op hun gedrag. Samen met de inzet van onze
handhavers denken wij hiermee op een bezoekersvriendelijke wijze opvolging te geven aan dit
verzoek. De toegangspalen tot de Hoofdstraat zijn met de grootste spoed gerepareerd, deze
activiteit is in de planning naar voren gehaald. De handhavers en stewards zullen bezoekers bij
constatering van ongewenst gedrag hierop aanspreken.

Zoals eerder is aangegeven, is de inzet van de stewards. voor rekening van de gemeente.

Tijdelijke uitbreiding en betere bezetting weekmarkten

Diverse potentiële marktkooplieden zijn inmiddels actief benaderd met de vraag of zij interesse
hebben in een tijdelijke plek op de weekmarkt in Noordwijkerhout. Het betreft met name lokale
ondernemers zonder fysieke winkel die normaliter op toeristische markten in Noordwijk en
Noordwijkerhout staan. Deze toeristische markten zijn vervallen vanwege het verbod op

evenementen. Het gaat om een tijdelijke uitbreiding van de weekmarkt waarmee deze lokale
ondernemers de kans krijgen hun voorraden te verkopen. In Noordwijk is de locatie Kloosterplein
tijdens de weekmarkt optimaal bezet waardoor een soortgelijke uitbreiding niet mogelijk is.

Gemeentelijke Belastingen

Onderzocht is welke wettelijke mogelijkheden er zijn om de ondernemers tegemoet te komen op het
gebied van gemeentelijke belastingen. Er is al uitstel van betaling verleend voor diverse belastingen
en het percentage invorderingsrente (bij uitstel van of te late betaling) is overeenkomstig het
rijksbeleid verlaagd van 4% naar 0,01%. Hieronder wordt ingegaan op uw voorstellen en de
(on)mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen.
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Kwijtschelding

U vraagt of het mogelijk is om kwijtschelding te verlenen van aanslagen onroerende -

zaakbelastingen (OZB) en precariobelasting op terrassen en uitstallingen.

Het verlenen van kwijtschelding is wettelijk niet mogelijk. Kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen kan alleen worden verleend aan natuurlijke personen, die onvoldoende inkomen hebben
om de aanslag te kunnen betalen en niet beschikken over vermogen. Weliswaar kunnen ook
natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen voor kwijtschelding in
aanmerking komen, maar uitsluitend voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die geen
verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep.

Verlaging van onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikers-niet woningen

Per 1januari2019 zijn Noordwijk en Noordwijkerhout gefuseerd. De huidige raad heeft een
geharmoniseerde verordening OZB voor heel Noordwijk vastgesteld. De raad kan daarom het tarief
OZB-gebruikersbelasting op niet-woningen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 verlagen
door de verordening met terugwerkende kracht te wijzigen.

Verlaging van precariobelastingen op uitstallingen en terrassen

Momenteel gelden er nog twee verschillende verordeningen precariobelasting, namelijk één van de
voormalige gemeente Noordwijk en één van de voormalige gemeente Noordwijkerhout. Beide zijn in
december 2018 vastgesteld door de afzonderlijke gemeenteraden en de verordeningen zijn nog
geldig tot uiterlijk 1 januari 2021. De huidige gemeenteraad kan deze verordeningen wettelijk gezien
niet met terugwerkende kracht wijzigen in de vorm van een tariefsverlaging.

Wel zou aan de raad kunnen worden voorgesteld voor 2021 de tarieven precariobelasting op
uitstallingen en terrassen bij de vaststelling van de verordening precariobelasting voor het jaar
2021 te verlagen.

Verlaging van de forfaitaire heffing toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt in principe geheven naar een vast tarief per persoon per overnachting.
Voor vaste jaar- en (vaste) seizoenplaatsen kan men kiezen voor heffing op basis van een forfaitaire
heffingsmaatstaf of op basis van het werkelijk aantal overnachtingen. Dit omdat de exploitant bij
die plaatsen vaak geen zicht heeft op het aantal overnachtingen en het aantal overnachtende
personen.

De forfaitaire heffingsmaatstaven moeten aansluiten bij de lokale werkelijkheid (het verblijfsritme
van gasten binnen de gemeente Noordwijk) en mogen, op grond van jurisprudentie, niet meer dan
25% afwijken van de werkelijkheid. In 2018 is er onderzoek gedaan naar het verblijfsritme van
overnachtende gasten op de jaar- en (vaste) seizoenplaatsen en naar aanleiding daarvan zijn de
forfaitaire heffingsmaatstaven met ingang van 2019 aangepast. De forfaitaire heffingsmaatstaven
zijn nu onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten.
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Bij de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 bevond zich een brief (verzenddatum 1 5 mei
2020), waarin is aangegeven dat de betaling op basis van de forfaitaire heffingsgrondslag in 2020
onvoordelig kan uitpakken en dat de exploitanten voor 2020 aangifte kunnen doen op basis van het
werkelijk aantal overnachtingen, die dan wel op controleerbare wijze moeten worden geregistreerd
(daartoe kan de exploitant eventueel navraag doen bij de gebruikers van de plaatsen). De
exploitanten kunnen dus kiezen voor aangifte op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Met het sleutelen aan de forfaitaire heffingsmaatstaven loopt de gemeente een risico. Er zou
mogelijk rechtsongelijkheid ontstaan ten opzichte van degenen die wel op basis van het werkelijk
aantal overnachtingen betalen. Daarom zal aan de raad geen voorstel worden gedaan de forfaitaire
heffingsmaatstaven naar beneden bij te stellen.

Vervolg

Na de zomer wordt de stand van zaken rondom de coronacrisis bekeken en dan is ook duidelijk of
en hoeveel financiële armslag de gemeente heeft om de ondernemers financieel tegemoet te komen
door verlaging van bijvoorbeeld de OZB voor 2020 en de precariobelasting voor 2021. Het college
besluit in september 2020 hierover. Afhankelijk van de stand van zaken zal de gemeenteraad een
voorstel worden voorgelegd of en zo ja hoe de belastingen aan te passen.

Afsluitend

Hoewel niet op elk verzoek een positief antwoord kan worden gegeven, proberen wij zoveel mogelijk

aan uw wensen tegemoet te komen. Wij wensen iedereen goede tijden toe, waarbij het voor ons
helder is dat uw succes ook ons succes is.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op de medewerking van
een ieder in deze moeilijke tijden. We zien u binnenkort terug in ons periodiek overleg waarin onze
goede samenwerking wordt voortgezet.

Hoogachtend,

1iet college van burgemeester en wet

I'
C: Hot,
secretaris
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