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Geachte heer, mevrouw, 
 
Veel Utrechtse bedrijven, ondernemers en culturele instellingen krijgen enorme klappen te 
verwerken als gevolg van de coronacrisis. Wij spraken de afgelopen dagen met veel Utrechtse 
ondernemers en culturele instellingen die hun zorgen met ons deelden en ons vertelden hoe ze op 
dit moment veel inkomsten mislopen. Weet dat we met u meeleven, volop capaciteit inzetten op 
deze coronacrisis en daar waar mogelijk oplossingen bieden om de gevolgen voor u zoveel mogelijk 
te beperken. In deze brief kunt u lezen hoe we als gemeente bijspringen en welke maatregelen we 
op dit moment treffen voor ondernemers en organisaties in de stad.  
 

Landelijke regelingen 
Op dinsdag 17 maart 2020 kondigde het kabinet een omvangrijk maatregelenpakket aan waarmee 
het kabinet om, zoals zij het zelf omschreef, “[…] naast onze gezondheid ook onze banen en 
inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 
vangen.” Zoals de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de regeling 
tegemoetkoming loonkosten, de extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers, verruiming van 
voorwaarden rondom kredietverstrekkingen en uitstel van betaling van de voorlopige aanslag van 
belastingen en boetes. Het zijn stevige maatregelen, van vele miljarden euro’s, die in de komende 
maanden beschikbaar komen. Maar velen van u kampen nú al met de gevolgen. Daarom komt de 
gemeente met een aanvullend, Utrechts pakket aan steunmaatregelen. Hierna leest u daar meer 
over.   
 
Coulance, huur en opschorting belastingen 
Deze Utrechtse steunmaatregelen zijn aanvullend en anticiperend op de Rijksmaatregelen gericht op 
behoud van banen en inkomens en bieden snelle hulp ten gunste van de liquiditeitspositie bij 
ondernemers en organisaties: 

 Huur: diverse belangenbehartigers roepen verhuurders op om coulant om te gaan met 
huurbetalingen. De gemeente Utrecht is verhuurder voor diverse organisaties en willen 
hierin het goede voorbeeld geven. We werken de mogelijkheden om deze huurders 
tegemoet te komen, door het bieden van uitstel van betaling, uit. 
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We doen een dringend beroep op andere vastgoedeigenaren om dit voorbeeld te volgen en 
coulant te zijn met het vorderen van huisvestingslasten voor ondernemers die te lijden 
hebben onder de crisis.  

 Belastingen: de BghU int de gemeentelijke belastingen. De BghU zal voor bedrijven en 
ZZP’ers het opleggen van belastingaanslagen continueren maar matigen waar mogelijk, en 
invorderingsstappen (zoals aanmaningen, herinneringen, dwangbevel) opschorten. Het gaat 
hierbij om de gebruikersheffing OZB, de toeristenbelasting, precariobelasting en 
waterschapsheffingen. Ook is voor belastingplichtigen met betalingsproblemen als gevolg 
van de coronacrisis meer gespreide betaling en uitstel van betaling mogelijk. Daarbij kan 
worden afgeweken van de op de aanslag vermelde termijnen voor betaling. 
 

Versoepeling belastingen en precario 

 Omdat de aanslagen OZB voor alle bewoners en ondernemers al in het uitvoeringsproces 
zitten, zal iedereen die gewoon ontvangen. Ook de waterschapsheffingen zijn voor een 
belangrijk deel al verzonden. Maar zoals hiervoor genoemd zal er voorlopig niet tot 
invordering worden overgegaan bij wanbetaling en zijn er betalingsregelingen mogelijk.  

 Het opleggen van de aanslagen precariobelasting 2020 zal later in tijd plaatsvinden. Meer 
informatie is te vinden op de website van de BghU.  

 
Versoepeling bijzondere bijstand voor zelfstandigen 
De gemeente versoepelt de aanvraag voor levensonderhoud voor zelfstandigen. De partner- en 
vermogenstoets komen te vervallen en de bijstand wordt verstrekt als gift. De afhandeling van de 
aanvraag wordt versneld van 13 naar 4 weken. Op dit moment komt er een stroom aan aanvragen 
binnen. Rond 25 maart kan deze versoepelde regeling met een vereenvoudigd aanvraagformulier 
aangevraagd worden. Nog onderzocht wordt of er aanvullend op de Rijksmaatregelen ondersteuning 
bij de bedrijfscontinuïteit van kleine bedrijven en ZZP’ers nodig is.  
 
Evenementen 
Veel evenementen zijn of worden afgelast. Veel organisatoren hebben al wel veel kosten gemaakt. 
We werken daarom aan een compensatieregeling voor vooral de kleinere en wijkgerichte 
organisatoren van evenementen, die vaak niet verzekerd zijn voor het afgelasten van hun 
evenement. De maatregelen van de gemeente zijn gericht op dat deel waar het Rijkspakket geen 
tegemoetkoming biedt. Nadere informatie over de regeling en voorwaarden volgt zo spoedig 
mogelijk. Daarin betrekken we ook de leges die al betaald zijn. Daarnaast gaan we coulant om met de 
subsidieverplichtingen. Hierna leest u daar meer over.  
 
Horeca, hotels en detailhandel 

 Omdat ook hotels door de coronacrisis zijn getroffen, worden de voorlopige aanslagen voor 
de toeristenbelasting 2020 door BghU op 10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag 
gezet (normaliter is dit 80%). De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2018/2019 zullen 
later in de tijd worden opgelegd. 

 De gemeente Utrecht heeft commerciële inzamelcontracten met diverse ondernemers, die 
nu hun deuren hebben moeten sluiten, waardoor geen inzameling meer nodig is. We komen 
bij hen terug met een voorstel voor een coulanceregeling.  

 Anticiperend op het opbouwen van meer liquide middelen na de crisis, verkennen we met 
ondernemers en belanghebbenden de mogelijkheid om het terrassenseizoen eenmalig te 
verlengen (dit loopt normaliter van april tot en met september). 

 Meer informatie voor horecaondernemers is te vinden op ons Horecaloket. 

 Op verzoek van de transportbranche schorten we de venstertijden voor het bevoorraden van 
winkels en bedrijven in het voetgangersgebied van de binnenstad tijdelijk (t/m 6 april) op, 

https://bghu.nl/artikel/extra-maatregelen-in-verband-met-corona-en-belastingheffing-bghu-update-18-maart-2020
https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/horecaloket/
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zodat transporteurs de ruimte krijgen om te kunnen bevoorraden in het voetgangersgebied. 
Deze verruiming passen we aan als daartoe aanleiding, bijvoorbeeld in verband met nieuwe 
maatregelen van de rijksoverheid.  

 Winkeliers mogen zelf besluiten wat zij aanhouden als openingstijden. In overleg met 
ondernemersverenigingen proberen we hier per gebied zoveel mogelijk eenduidigheid in aan 
te brengen.  
 

Dienstverlening werkgelegenheid 
De dienstverlening van de gemeente Utrecht verloopt ondanks de coronacrisis goed. Uitbetaling van 
uitkeringen, spoedbetalingen en broodnood vinden gegarandeerd plaats. We gaan coulant om met 
incasso- en invorderingsactiviteiten en treffen betalingsregelingen waar nodig. We hanteren een 
verkorte en eenvoudige aanvraagprocedure waarvan het tijdelijk contract van betrokkene niet is 
verlengd. Ook treffen we coulante betalingsregelingen waarbij we niet alleen kijken naar de 
financiële draagkracht, maar de volledige situatie van de inwoner betrekken. 
 
Meer informatie 
De meest actuele informatie over de regelingen voor ondernemers en culturele instellingen vindt u 
op www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers. Voor de Rijksregelingen en reguliere regelingen is de 
website van de Kamer van Koophandel een goede en actuele toegang www.kvk.nl/corona.  
 
Tot slot 
De Utrechtse economie is sterk en kan tegen een stootje. Maar de coronacrisis treft onze lokale 
economie in het hart. Gelukkig zien we ook veel initiatieven in de stad van ondernemers en van 
inwoners “om er maar het beste van te maken”. Blijf dat doen! 
 
Het pakket steunmaatregelen passen we aan als daartoe aanleiding is. We staan daarvoor dagelijks in 
contact met partners in de stad, zoals u. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een 
mail sturen naar EZ@utrecht.nl 
 
We wensen u heel veel succes en sterkte de komende tijd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Klaas Verschuure, 
Wethouder Economische Zaken 
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