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Goedemiddag,
Namens mevrouw  van HISWA-RECRON stuur ik u bijgaande brieven.

Met vriendelijke groet,

Secretarieel medewerker

HISWA-RECRON | 
www.hiswarecron.nl | KVK: 75776529
Facebook | LinkedIn | Twitter

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons daarvan dan direct op de hoogte brengen via
e-mailadres i
Vraag over Corona? Check www.hiswarecron.nl/corona. Staat je vraag hier niet tussen? Stuur
dan een mail naar: corona@hiswarecron.nl. Of bel (alleen bij spoed!): 

http://www.hiswarecron.nl/
https://www.facebook.com/HISWA.RECRON.1
https://www.linkedin.com/company/hiswarecron/
https://twitter.com/HISWARECRON
http://www.hiswarecron.nl/corona
mailto:corona@hiswarecron.nl





 


 


 


 


HISWA-RECRON 
Storkstraat 24 
3833 LB LEUSDEN 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders Aan de gemeenteraad 
 
 
Leusden, 23 maart 2020 
 
 
Betreft: Verzoek uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in de watersport- en 
recreatiesector 
 
 
Geachte College, 
Geacht Gemeenteraadslid, 
 
De impact van het coronavirus op de watersport- en recreatiesector is enorm. Begin deze week heeft het 
kabinet besloten om onder andere de horeca- en sportaccommodaties te sluiten. Diverse landen in Europa 
hebben hun inwoners geadviseerd niet meer te reizen, of hebben regio’s op slot gezet. De toestroom van 
buitenlandse gasten die hun vakantie in Nederland hebben gepland komt door deze besluiten tot stilstand. 
De Nederlandse vakantiegangers annuleren, begrijpelijkerwijs, massaal hun geplande binnenlandse vakanties 
en boeken door de heersende onzekerheid geen vakantie op een later moment. 
 
HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. Ons ledenonderzoek dat is 
uitgevoerd laat zien dat bijna 70%1 een omzetverlies verwacht. Dit percentage stijgt naar 96% wanneer de 
crisis voor langer tijd zal aanhouden, zoals onze premier eerder heeft voorspeld. Ruim 65% van de 
ondernemers in deze sector verwacht dat ze de financiële schade niet kunnen compenseren wanneer deze 
crisis niet voor 1 juni voorbij is. 
 
Wij doen een dringend beroep op u om maatregelen te ondersteunen die de financiële schade voor de 
toeristisch-recreatieve sector tot een minimum beperken. Het kabinet heeft onlangs een pakket 
noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers tegemoet te komen. Onze sector, die sterk 
seizoensgebonden is, heeft een aantal aanvullende en sectorspecifieke maatregelen nodig. Nederland moet 
niet verder op slot. Veel bedrijven mogen nu onder condities open blijven. Bedrijven nemen de richtlijnen 
van het RIVM massaal over. Daarnaast past het recreëren in een groene en rustige omgeving prima in een 
gezonde leefstijl die juist nu meer dan nodig is om een goede weerstand op te bouwen. Als alle bedrijven in 
de sector op slot gaan heeft dit onherstelbare gevolgen voor de gehele economie en de werkgelegenheid. 
 
 


 
1 Onderzoek is uitgevoerd tot 16 maart, nog voordat duidelijk werd dat Frankrijk en Duitsland praktisch op slot gaan. 







 


 


Naast de maatregelen die het rijk en de banken nemen, hebben we ook uw steun nodig. Er is namelijk een 
acuut liquiditeitsprobleem bij veel bedrijven die de vooruitbetaalde boekingsomzet al voor een groot deel 
hebben gebruikt voor de opstart van het bedrijf en gemaakte kosten aan toeleveranciers etc. Onze bedrijven 
moeten vanaf nu hun jaaromzet gaan verdienen terwijl de annuleringen van boekingen binnenstromen. 
Uitstel van gemeentelijke belastingen van een half jaar tot eind september heeft het bedrijfsleven nodig om 
te overleven. Een aantal gemeenten zijn hiertoe al overgegaan, denk aan de gemeente Ommen maar ook 
Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. 
 
Voorkom onnodige rompslomp en stel zonder extra papierwerk dit uitstel voor. Bijgaand treft u een 
voorbeeld motie aan die u zou kunnen behandelen. Uiteraard zijn ondergetekenden bereikbaar voor meer 
informatie. 
 
Wij rekenen op daadkrachtige besluiten om de gastvrijheidseconomie te helpen en uw gemeente als prettige 
toeristische gemeente in stand te houden. 
 
 
Met gastvrije groet, 
 
 
Monica de Vast, regiomanager HISWA-RECRON Zeeland & Zuid- Hollandse eilanden 
m.devast@hiswarecron.nl 
033-3039731 
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Motie  
  
De raad van de gemeente [invullen naam gemeente] in vergadering bijeen d.d. [datum invullen]   
  
Onderwerp: financiële ondersteuning ondernemers in verband met COVID-19  
  
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente [invullen naam gemeente],  
  
  
Gehoord de beraadslaging,  
  
Constaterende dat:  
  


• Het COVID-19 virus inmiddels een pandemie is;  
• De Rijksoverheid heeft besloten dat iedereen met lichte klachten thuis moet werken;  
• Deze maatregel gezonde bedrijven ernstig benadeeld;  
• De belastingdienst bedrijven uitstel geeft van betaling (denk hierbij aan BTW)  
  


Overwegende dat:  
  


• De ondernemers op dit moment een acuut liquiditeitsprobleem hebben, maar nog steeds 
gezonde bedrijven hebben;  
• Deze ondernemers moeite hebben om het hoofd boven water te hebben;  
• Deze ondernemers ook minder opdrachten krijgen vanwege het COVID-19 virus;  
• De gemeente onlangs de aanslagen voor de OZB-belasting, reclame- en precariorechten, 
toerismebelasting, rioolheffing en/of afvalstoffen heeft verzonden;  
• Het vanwege het liquiditeitsprobleem voor ondernemers lastig is dit bedrag nu op te 
hoesten;  
• De belastingdienst uitstel van betaling heeft aangeboden;  
• De Minister van financiën een soortgelijk advies heeft gegeven;  
• Het de economie ten goede komt als bedrijven gezond blijven.  


  
Draagt het college op:  
  


• De ondernemers in de gemeente uitstel van betaling van zes maanden aan te bieden voor 
de gemeentelijke belastingen;  
• Deze motie door te sturen naar de Waterschappen en hen te verzoeken ook een uitstel van 
betaling aan te bieden en gaat over tot de orde van de dag.  
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Naast de maatregelen die het rijk en de banken nemen, hebben we ook uw steun nodig. Er is namelijk een 
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