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vragen over reclamebelasting en precario terrassen

Geachte heer Prinsen, Beste Maarten,

In uw brief van 10 januari vraagt u namens de fracties van Lokaal Liberaal,
Burgerpartij Veldhoven en Veldhoven Samen Anders VVD om de reclamebelasting voor
de winkeliers en de precariorechten voor de horeca met terrassen op gemeentegrond
kwijt te schelden over dit jaar 2022.
Precariorechten terrassen
Precario is een vergoeding die horecaondernemers betalen voor het gebruiken van de
openbare grond als terras. Door de lockdown die vanaf half november van kracht was
waren horecazaken gesloten en konden zij ook geen gebruik maken van hun
terrassen. Wij hebben besloten om voor 2022 deze vergoeding niet te innen voor de
periode dat ondernemers hun terrassen niet kunnen gebruiken. Overigens is de horeca
sinds 26 januari weer open en kan er weer gebruik gemaakt worden van de terrassen.
Reclamebelasting winkeliers
De reclameheffing wordt op verzoek van de ondernemers(vereniging) jaarlijks door de
gemeente geheven. De opbrengst wordt vervolgens door de gemeente één op één aan
de ondernemersvereniging uitgekeerd. Zij betalen hiermee activiteiten die bedoeld zijn
om meer bezoekers naar het winkelgebied te trekken, hogere bestedingen te
genereren en het verblijf te verlengen. Kwijtschelding van reclamebelasting heeft dan
ook negatieve gevolgen voor de winkeliers omdat er dan minder geld is voor deze
activiteiten.
Kwijtschelding van belasting voor ondernemers is juridisch niet mogelijk. Uw raad kan
besluiten om de verordening Reclamebelasting 2022 in te trekken of niet uit laten
voeren. Voor het merendeel van de winkeliers is de lockdown echter vanaf 15 januari
grotendeels opgeheven. De ondernemers kunnen de reclamegelden nu juist goed
gebruiken om hun activiteitenplan weer uit te voeren en klanten te trekken.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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