
 

 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.222 Belasting Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelasting 
2023 

 Samenvatting:  
Voor het komend belastingjaar 2023 dient de Verordening tot het heffen en innen van 
Onroerende Zaakbelasting te worden vastgesteld voor 1 januari 2023.  
Het college stelt de raad voor de verordening op de heffing en invordering van  
Onroerende Zaakbelasting 2023 vast te stellen. 

 Besluit: 
1. De Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelasting 

2023 ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. 

 
22.223 Precariobelasting 2022: motie van 20 april 2022: Corona beleid  terrassen 2022 

 Samenvatting:  
Op 20 april 2022 heeft de gemeenteraad een motie van Samen Terschelling in 
meerderheid aangenomen. De motie behelst :”de tijdelijke beleidsregels horeca tot 
ten minste 1 november a.s. te laten gelden, ook al vervallen de beperkingen voor de 
horeca, zodat de horecaondernemers de mogelijkheid krijgen om weer financieel wat 
te herstellen van de coronacrises”. 
 
De tijdelijke beleidsregels Corona betroffen o.a. de mogelijkheid om een terras tijdelijk 
ruimer op te stellen zodat de 1,5 meter kon worden gewaarborgd. 
Ondanks dat de corona maatregelen, waaronder de 1,5 meter regel, niet langer van 
kracht zijn,  kan middels deze motie toch gebruik gemaakt worden van een ruimer 
opgezet terras, zonder dat dit mocht resulteren in een uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen. 
Alhoewel niet in de motie wordt gesteld dat deze extra afmeting van een terras niet tot 
een hogere heffing precario zal leiden, lijkt de intentie van de motie te zijn dat dat niet 
belast zal worden. Het voorstel is dan ook om deze tijdelijke uitbreiding niet in de 
heffing te betrekken. 

 Besluit: 
aan de Raad voor te stellen de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in 2022 niet in de 
heffing precario te betrekken voor degene die gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid geboden in de motie van 20 april 2022. 

 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 29 november 
2022. 
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