Gemeente Tubbergen komt ondernemers tegemoet
De verspreiding van het coronavirus tegengaan, dat is het doel van de Rijksoverheid. De
maatregelen die zij hiervoor heeft moeten treffen kunnen (grote) gevolgen hebben voor
ondernemers. De Rijksoverheid heeft steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd.
Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente
Tubbergen aanvullende maatregelen genomen.
“Ondernemers die nu financieel gezond zijn, gezond houden. Daar gaan we voor. We willen
hen daarbij ondersteunen, vandaar dat we hebben besloten tot het inzetten van deze
maatregelen,” vertelt wethouder Ursula Bekhuis. “We zijn trots op onze lokale ondernemers en
we hopen dat ook zij goed door deze moeilijke tijden heen komen. Daarom wil ik onze inwoners
ook vragen om bij het inkopen doen onze lokale ondernemers niet te vergeten.”
De gemeente komt ondernemers tegemoet door hen uitstel te bieden voor het betalen van de
gemeentelijke belastingen, de lokale aanslagen later in het jaar op te leggen en geen
legeskosten in rekening te brengen voor afgelaste evenementen. Daarnaast krijgen huurders
van gemeentelijke gebouwen die door corona-maatregelen verplicht gesloten zijn, uitstel voor
het betalen van de huur.

1. Aanvragen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen
Wij bieden ondernemers de mogelijkheid uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan
te vragen (zowel privé als zakelijk). Dit geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de
Kamer van Koophandel.
Wanneer ondernemers van deze uitstel van betaling gebruik maken worden alle
invorderingsmaatregelen tot en met september 2020 stopgezet. Dit uitstel van betaling geldt
voor alle aanslagen waarvan de vervaldata nog niet zijn verstreken en voor lopende
vorderingen, waarvan de vervaldata reeds zijn verstreken.
Het verleende uitstel schort een eventuele automatische incasso op. Voor ondernemers die via
automatische incasso betalen, geldt dat de eerstvolgende incasso plaatsvindt op 31-10-2020
en de laatste incasso op 31-12-2020. Omdat er sprake is van slechts 3 termijnen wordt het
bedrag per maand hoger. Indien dit niet wenselijk of haalbaar is voor de ondernemer kan deze
tegen die tijd een betalingsregeling op maat aanvragen.
Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met DIGI-D

Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met E-herkenning

2. Later opleggen aanslagen toeristenbelasting en reclamebelasting
Het opleggen van de lokale aanslagen wordt uitgesteld. Het betreft hier de aanslagen
toeristenbelasting en reclamebelasting. Deze aanslagen zouden met dagtekening 30-6-2020
worden opgelegd. Dit wordt uitgesteld met als nieuwe dagtekening 30-9-2020.

3. Geen legeskosten voor afgelaste evenementen
Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen
legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. Meer informatie hierover volgt
binnenkort.

4. Uitstel betaling huur voor huurders gemeentelijke gebouwen
Huurders van gemeentelijke gebouwen die verplicht zijn gesloten vanwege de maatregelen van
het Rijk tegen het coronavirus, krijgen uitstel van drie maanden voor het betalen van de huur.
De exacte uitwerking van deze voorziening wordt rechtstreeks met de huurders van de
gemeentelijke gebouwen gecommuniceerd.

Contact met de gemeente
Zit het antwoord niet bij de door jou
gezochte informatie, of wil je als
ondernemer een geluid afgeven aan de
gemeente Tubbergen? Neem dan contact
op met:



Wethouder Ursula Bekhuis
via 06-51911069 of per
mail u.bekhuis@tubbergen.nl
Bedrijfsconsulent Bianca
Menderink via 06-20368668
of per mail via
b.menderink@noaberkracht.nl

Ben je nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar wil je wel op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hier aan!

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
(0546) 628000
Heb je vragen? Mail het ons!

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

