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Geachte heer/mevrouw,
Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Op alle inwoners, organisaties, verenigingen en
maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Ondanks de door het kabinet op 6 mei 2020
gepresenteerde routekaart voor de versoepeling van de maatregelen blijft er sprake van veel
onzekerheid. We willen samen de economische gevolgen zoveel mogelijk beperken. Op 7 april 2020
heeft het college van de gemeente Zuidplas daarom een lokaal steunpakket vastgesteld. Het doel
hiervan was ondernemers en maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het behouden van
voldoende liquide middelen om de bedrijfscontinuïteit te ondersteunen als deze in het geding was. Dit
steunpakket liep van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.
De rijksoverheid heeft op 28 mei 2020 besloten om de steunmaatregelen voor ondernemers en ZZP-ers
met 4 maanden te verlengen tot 1 oktober 2020. Het college heeft daarom het besluit genomen om het
lokale steunpakket dat zij op 7 april 2020 heeft vastgesteld eveneens te verlengen tot 1 oktober 2020.
Dit betekent het volgende voor de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 (zeven maanden) :
1. De gemeente Zuidplas past geen betalingstermijn toe voor het betalen van facturen. Als de
factuur voldoet aan de afspraken, dan zal de factuur direct betaalbaar worden gesteld.
2. De toeristenbelasting is met 7 maanden uitgesteld.
3. De precariobelasting voor terrassen is met 7 maanden uitgesteld.
4. De BIZ-heffingen wordt in de periode 1 maart-1 oktober niet verstuurd.
5. Mogelijkheid afsluiten betalingsregeling, bijvoorbeeld om te betalen in meerdere termijnen.
6. Mogelijkheid afsluiten betalingsregeling, ook als er sprake is van achterstallige betalingen.
7. De invorderingsmaatregelen voor de lokale belastingen zijn met 7 maanden opgeschort voor
bedrijven en instellingen.
8. De gemeente heeft de huur (pacht) met 7 maanden uitgesteld voor huurders van gemeentelijk
vastgoed en voor diegenen die een vergoeding voor sportvelden aan de gemeente betaalt.
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Contact met de gemeente
Hebt u nog vragen, wilt u een betalingsregeling afsluiten of gebruik maken van de andere regelingen?
Stuur dan een e-mail naar steunmaatregelen@zuidplas.nl
U kunt ook de website van Zuidplas raadplegen: Zuidplas, informatie coronavirus

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber
Burgemeester

R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris
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