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Raadsvragen Art. 38 
 

 
 
Aan  College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade 
  T.a.v. Mw. Dr. P. Dassen-Housen 
 
Betreft Kwijtschelding lokale lasten en andere ondersteuning voor lokale 

ondernemers 
 
Datum  30 april 2020 
  
 

Geacht College,  

Allereerst dank voor het snel oppakken en overnemen van het uitstel van betaling 
van lokale lasten zoals op 15 maart j.l. voorgesteld door de VVD Kirchroa.  

We zien echter dat de beperkende maatregelen die inmiddels al een behoorlijke 
periode lopen weer met een aantal weken zijn verlengd en de impact inmiddels 
dusdanig is dat faillissementen al zijn uitgesproken of dreigen.  

De VVD Kirchroa maakt zich hier zeer veel zorgen over en is van mening dat er naast 
de landelijk genomen (nood-) maatregelen ook lokaal meer mogelijk moet zijn om 
onze lokale ondernemers en daarmee ook lokale werkgelegenheid te ondersteunen.  

Daarom heeft de VVD Kirchroa navolgende vragen:  

• Is het College bereid om ondernemers die momenteel geen of beperkt 
gebruik kunnen maken van hun pand, reclame en of terras voor de periode 
zolang beperkende maatregelen gelden vrij te stellen van (een deel van) de 
lokale lasten in de vorm van een kwijtschelding? 	
	

• We denken hier in ieder geval aan reclamebelasting, Markt en 
marktpromotiegelden, precariobelasting en OZB.  
	

• Dat indien het OZB betreft, en het geen pand in eigendom van de 
ondernemer betreft er in de voorwaarden zeker gesteld wordt dat deze 
korting aan verhuurder uiteindelijk ten goede komt aan de getroffen 
huurder (lees ondernemer) van betreffend pand.  
	

• Om de lokale horeca te ondersteunen na mogelijke (geleidelijke 1,5 meter-) 
openstelling zijn er inmiddels in diverse gemeentes initiatieven genomen 
om deze ondernemers tijdelijk, gratis meer ruimte ter beschikking te stellen 
voor hun terras. We vernamen dat ook Lokaal Alternatief deze suggestie 
heeft gedaan. Dit zou zowel op de Markt als op andere locaties in de 
Gemeente kunnen gelden. Is het college bereid deze suggestie te 
onderzoeken en mee te werken aan mogelijke uitbreiding van terrasruimte.    
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• Graag vernemen we ook of het College bereid is om gedurende de periode 
dat er beperkende maatregelen van kracht zijn het heffen van 
parkeerbelasting op te schorten of in ieder geval de “gratis parkeren” 
periode van 1 naar 2 uur uit te breiden.  
	

• Is het College bereid om de ondernemers binnen korte termijn hierover 
uitsluitsel te geven? 	

We danken u voor uw schriftelijke reactie maar stellen, in deze bijzondere situatie, 
een antwoord binnen enkele dagen op prijs, om ondernemers in Kerkrade snel te 
laten weten waar ze aan toe zijn.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
VVD Kirchroa 
 
 
Wim de Groot  Hein Driessen  Roger Scheeren 
Fractievoorzitter  Raadslid   Raadscommissielid AZM 


