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Onderwerp
Corona maatregelen gericht op liquiditeit ondernemers en instellingen.

Voorstel

1.
2.
3.
4.

De invordering van lokale heffingen voor niet-woningen door BSGW op te schorten

tot 30 juni 2020;
Crediteurenfacturen te betalen zodra ze door budgethouders zijn goedgekeurd
(geen betalingstermijn) ;
Invordering van facturen aan verenigingen en instellingen op te schorten tot 30
juni 2020.
Proces bevoorschotting voor zelfstandige ondernemers in werking te stellen tot het
in werking treden van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (Torzo).

Inleiding
Vanuit MKB Limburg en de maatregelen die het Rijk aankondigde is aan de gemeente
gevraagd wat we kunnen doen om de liquiditeit van ondernemers te verbeteren. Concreet
zijn de vragen:
. Stopzetten invordering lokale heffingen en private vorderingen voor bedrijven
. Terugdraaien voorlopige aanslagen toeristenbelasting
. Sneller betalen van facturen
¡ Uitstellen invordering facturen voor bedrijven
We hebben dat in dit voorstel verbreed tot alle ondernemingen en instellingen.
Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet ZZP-ers ondersteunen, zodat zij daarna
hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening
(Torzo) voor drie maanden.

Weert,
19 maart 2020

S

B

W

w

W

W

W

GG

MvdH

TG

WvE

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door

het B&W secretariaat:

tr

Akkoord

E Akkoord

!

met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Niet akkoord

tr Gewijz¡gde versie

Anders, nl.:

Beslissing

d.d.i 24 maart 2020

Nummer:

t\

De

Totaal aantal pagina's
Pag

Beoogd effect/doel
Ondernemers en niet-commerciële instellingen te helpen met liquiditeit om de
economische situatie te helpen.

Argumenten
Stopzetten invordering bij BSGW
BSGW heeft inmiddels laten weten dat ze voor alle niet-woningen de betalingen, incasso
en vorderingen drie maanden opschorten. Dit doen ze vooralsnog tot 30 juni 2020. Zie
voor verdere details bericht van BSGW in de bijlage.
Financieel effect: normaal gesproken krijgen wij maandelijks van BSGW: € 2 mln
Voorlopige aanslagen toeristenbelasting
Deze worden normaliter in mei/juni opgelegd. BsGW geeft aan dat ze in overleg zullen
treden met de gemeente. Onze lijn zal zijn deze voorlopige aanslagen nu niet op te

leggen.
Financieel effect: is al meegenomen in het eerste punt

Stopzetten van invordering vanuit de gemeente
We zetten actieve invordering voor verenigingen en instellingen vanuit de gemeente Weert
stop. Dus sturen geen aanmaningen en dergelijke meer naar verenigingen en instellingen
tot 30 juni 2020.
Financieel effect: We hebben hiervoor debiteurenvorderingen openstaan ten bedrage van

€ 0,4 mln
Sneller betalen van facturen
We betalen 3 keer per week en nemen dan alle facturen mee die door de budgethouders
zijn goedgekeurd. Normaal staat de betaaltermijn standaard op 30 dagen. Dit werkt
natuurlijk alleen als de budgethouders ook dagelijks hun facturen afhandelen. Dus deze
actie vraagt ook nog om communicatie daarover.
Eenmalig effect: € 2 mln plus nog eens € 2 mln als budgethouders alles gaan accorderen
Uitgaande facturen
Hiervan zijn heel veel verschillende stromen. Als algemene lijn stellen we hier voor om de
facturatie wel door te laten gaan, zodat debiteuren zich wel bewust zijn van de kosten,
maar dat we de invordering voor verenigingen en instellingen uitstellen tot 30 juni 2020.
Dit kan direct bij de facturatie (dus op de factuur vermelden dat pas op 30 juni betaald
hoeft te worden). Het gaat dan om:

.
o
¡
.
.

Huur buurthuizen
Huur culturele instellingen
Huursportaccommodaties
Marktgelden (worden per kwartaal gefactureerd)
Maandelijkse facturen of facturen per kwartaal voor loonkosten o.a. zwembad de
IJzeren Man welke wij betalen en vervolgens doorbelasten

Facturen welke nog wel regulier verstuurd worden zijn dan o.a.:

.
.
.
.

Huur ondernemers

Efpachtbedrijfskavels
Bouwleges

Opvragen van uittreksels door burgers en bedrijven, grafrecht gemeentelijke
begraafplaats, verlenging grafrechten
o DIV: opvragen van analoge en digitale stukken door burgers en bedrijven
Precario voor de huur van het grondgebruik zoals terrassen (burgers, bedrijven,
scouting)worden pas in de 2e helft van het jaar opgelegd.
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Borgstelling
Een aantal maatschappelijke instellingen waaronder sportclubs en culturele instellingen
komen als gevolg van de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen. Inkomsten stagneren
en vaste lasten lopen door. Van verschillende kanten heeft de gemeente het verzoek
gekregen de instellingen te ondersteunen door in een borgstelling te voorzien zodat de
instelling ¡n staat is hogere rekening courant verplichtingen aan te gaan of extra krediet
aan te trekken. In principe is dit altijd een maatwerk oplossing en zal bekeken moeten
worden wat voor de korte termijn echt noodzakelijk is in combinatie met het overige
pakket aan maatregelen dat de gemeente neemt.
Hierbij is de volgende bepaling uit het treasury statuut van belang:
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
1. De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend
verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf
advies van de afdeling financiën wordt ingewonnen over de financiële positie en de
kred i etwa a rd i g h e i d va n d e betreffe n de pa rtij.
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers: Tijdelijke overbruggingsregeling
n d ig e o nderne me rs (To rzo)
Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor
inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten,
waaronder zzp'ers. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van:
. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud: deze vult het inkomen
gedurende 3 maanden aan tot het sociaal minimum (netto € 1.500) en hoeft niet
worden terugbetaald.
. en/of een lening voor bedrijfskapitaal (max € 10.157).

zelfsta

De landelijke overheid is op dit moment bezig om de maatregelen nog verder uit te
werken. Aangezien dit nog een aantal weken kan duren is de verwachting dat er voor die
tijd zich al zzp'ers melden die in hoge geldnood verkeren. Om te voorkomen dat
zelfstandige ondernemers volledig in de knel komen en er geen middelen meer zijn om te
voorzien in het levensonderhoud, hebben wij een versnelde procedure tot voorschot verstrekking ingericht. Zij kunnen contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf via
www.155.nllbbzl of zich melden via het Sociaal Ondernemersloket Online.

Kanttekeningen en risico's
Bovenstaande maatregelen gelden voor ondernemingen en niet commerciële partijen zoals

verenigingen en stichtingen, maar niet voor burgers. Immers de maatregelen van het Rijk
zijn erop gericht de inkomens veilig te stellen en zij zouden dus niet in financiële
problemen moeten komen.
Gesubsidieerde instellingen waarvan de activiteiten niet doorgaan
Wij verstrekken subsidies onder voorwaarde van het organiseren van activiteiten. Nu
activiteiten niet doorgaan, zullen we per geval nader onderzoeken hoe daarmee omgegaan
moet worden. Er zal aan de instellingen per brief gevraagd worden om in ieder geval de
kosten zo beperkt mogelijk te houden.
Maatregelen om continuiteit van ondernemers veilig te stellen
De maatregelen in dit voorstel zijn gericht op het bevorderen van de liquiditeitspositie van
ondernemers, dus gericht op de korte termijn. Op een later tijdstip kan bekeken worden of

in het kader van de continuiteit voor ondernemers kwijtschelding of andere maatregelen
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nodig zijn om ondernemers te laten aansterken na de klap van de crisis. Dit is cruciaal
voor het aansterken van de economie en het behoud van ons welvaartsniveau.
Frauderisico
De voorgestelde maatregelen houden een verhoogd risico op fraude in omdat we minimaal
controleren. We handhaven het opleggen van boetes op het moment dat misbruik blijkt.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Liq u i d iteits positie

Gemeente

Wee

rt

Op dit moment hebben we aan liquiditeit zo'n€ 8 miljoen beschikbaar. Daarnaast hebben
we een kredietfaciliteit bij de BNG van € 10 miljoen en zouden we in geval van nood ook
nog een kasgeldlenig kunnen aantrekken. Hierbij geldt formeel wel de kasgeldlimiet, maar
in voorkomende gevallen is de verwachting dat de Provincie daar gezien de
omstandigheden wel soepel mee om zal gaan.
We hadden op basis van de laatste prognose (bijgewerkt december 2019) geen
aanvullende liquiditeit nodig tot januari 202L. Er is zit dus wel ruimte in onze

liquiditeitspositie.
Het is niet mogelijk de liquiditeitsprognose nu betrouwbaar te updaten, er zijn zoveel
onzekere factoren. Blijven onze investeringen op peil? Wat betekenen de maatregelen
voor extra uitgaven sociaal domein? Worden deze door het Rijk gecompenseerd? Zo ja, op
welke termijn? Welke ondernemers gaan een beroep doen op u¡tstel van betaling?
Enzovoort.
Renfe ontwikkeling
De rente stijgt op dit moment, maar ook hier is het koffiedik kijken wat de consequenties
zijn als we uiteindelijk extra zullen moeten lenen.
Op schatkistbankieren (waar ons tegoed staat) ontvangen we geen rente, dus in eerste
instantie is er nog geen financieel effect voor de gemeente. Afhankelijk van
renteontwikkelingen zullen bovenstaande voorstellen leiden tot extra rentelasten, zodra
we onze eigen liquiditeit moeten aanvullen met krediet, kasgeld of langlopende leningen.
Op dit moment (2O-3-2O2O) is de kasgeldrente -0,35olo en de langlopende rente tussen de

0,26 en 0,660/o.
Torzo

Gemeenten zullen gecompenseerd worden door het rijk voor het extra beroep op
aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
De maatregelen lopen voorlopig tot 30 juni 2020. We houden de ontwikkelingen in de
gaten en waar nodig zal besluitvorming moeten plaatsvinden over verlenging.
Comm

unicatie/ partici patie

Op OCTO zal aan budgethouders gevraagd worden, dagelijks hun facturen te controleren
Naast een pagina voor ondernemers op onze eigen website maken we de regelingen
bekend via onze partners zoals MKB-L|mburg, Keyport, Parkmanagement en

Centrummanagement.
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Er wordt een brief gemaakt voor gesubsidieerde instellingen waarvan de activiteiten nu

niet door kunnen gaan.

Overleg gevoerd met
Intern:
Jose Cox (treasury functionaris), Saskia Vaes (teamleider financieel beheer), Nancy

Peeters (afdelingshoofd WIZ), Hans Jansen (afdelingshoofd OCSW), Selma van Mensvoort
(afdelingshoofd R&E), Margot van den Broeke (afdelingshoofd WH), Ingeborg Verschuren
(Vl.H), Lusan Koften (R&E), Dirk Voermans (Communicatie)
Extern:

n.v.t.

Bijlagen:
Bericht van BSGW over de opschorting van invordering lokale heffingen niet-woningen
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