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Geachte mevrouw Van Tilburg,

In uw brief van 18 maart geeft u aan veel zorgen te hebben over de efifecten van de coronacrisis op de Zutphense
horecabedrijven. Zo verwacht u onder andere dat veel horecabedrijven acute liquiditeitsproblemen zullen krijgen.
U vraagt om uitstel of (tijdelijke) ontheffing van betaling van gemeenteUjke belastingen, te weten de OZB,
reclamebelasting, precariobelasting, toeristenbelasting. Ten aanzien van leges voor nieuwe vergumiingen en of
verlenging van bestaande vergunningen verzoekt u om de kosten daarvan in ieder geval voor de periode dat de
corona-crisis aanhoudt, niet in rekening te brengen. Tot slot vraagt u om een overleg hierover.

Gemeentelijke belastingen
Alle (horeca)ondememers in Zutphen kunnen uitstel van gemeentelijke belasting aanvragen. Dat kan door contact
op te nemen met Tribuut via 055 580 22 22. Tribuut zoekt in overleg met de ondernemer naar passende
betalingsregelingen. Reclamebelastmg wordt met ingang van 2019 niet meer geheven in Zutphen.

Gemeentelijke legeskosten
De leges voor verstrekte vergunningen voor evenementen die niet door gaan, zal de gemeente Zutphen niet urnen.
Wij zullen op een later moment bepalen hoe we om gaan met de leges voor nieuwe evenementen.

Website gemeente Zutphen
Behalve uitstel van (gemeentelijke) belastingen zijn inmiddels meer maatregelen genomen om (horeca)ondememers
zoveel als mogelijk te helpen in deze moeilijke periode. Op onze website staat een overzicht van deze maatregelen;
deze site wordt ook regehnatig van nieuwe informatie voorzien:
htt s://www.zut hen.nl/Inwoners/Nieuws/Nieuwsberichten/Coronavims lüeuws en u dates/Ondememen en het
coronavirus
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Overleg
Tot slot vraagt u in uw brief om een spoedig overleg met regiomanager KHN Jan Willem van der Straaten.
Gelet op onze beantwoording van uw vragen gaan wij er van uit dat dat niet meer nodig is? Ook is er immddels een
speciale Taskforce Corona opgericht waar zowel u zelf onderdeel van uitmaakt als onze medewerker Matthijs Spits.

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Matthijs Spits, team RED . Dit kan via
telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) ofinfo@Zutphen. nl. Wilt u als u een brief schrijft het zaaknummer
vernielden?

Met vriendelijke groet,

biu-gemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester, ^ secretans,
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