
 

 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.130 Precariobelasting 2021: maatregelen in verband met de corona crisis 

 Samenvatting:  
In verband met de gevolgen van de coronacrisis en de destijds daarbij behorende 
beperkende maatregelen, worden alsnog een aantal coulance maatregelen voor 
ondernemers in 2021 genomen. 
 
Voor de precariobelasting over 2021 worden de volgende maatregelen voorgesteld:  
De Verordening precariobelasting 2021 wordt zodanig aangepast dat de heffing pas 
ingaat per  
juli 2021 voor alle belastingplichtigen van de precariobelasting.  
In juli 2021 werden de beperkende maatregelen opgeheven tot eind november, toen 
de avondlockdown inging en per half december een harde lockdown van kracht werd. 
Per saldo komt dit neer op een redelijke heffing van ongeveer 22 weken van de 52 
weken voor de heffing van precariobelasting. 
 
In 2021 was ook de tijdelijke uitbreiding van de afmetingen van de terrassen van 
kracht. Ook in 2021 wordt voorgesteld deze tijdelijke uitbreiding niet in de heffing te 
betrekken. 

 Besluit: 
1. aan de raad voor te stellen de heffing precario over 2021 te beperken tot de 

periode dat  ondernemers hun bedrijf open  mochten hebben, als gevolg van de 
toen geldende corona maatregelen. 

2.  aan de raad voor te stellen de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in 2021 niet in 
de heffing precario te betrekken. 

 
22.134 Kaderbrief 2023-2026 
 Samenvatting:  

De kaderbrief is besproken in de auditcommissie. Naar aanleiding van deze 
behandeling is een aantal wijzigen doorgevoerd. Het college stemt in   met de 
gewijzigde brief en besluit deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met de wijzigingen op de Kaderbrief 2023-2026. 
2. De gewijzigde Kaderbrief ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.  

 
22.135 1e bestuursrapportage 2022 
 Samenvatting:  

De bestuursrapportage is besproken in de auditcommissie. Naar aanleiding daarvan 
is een aantal wijzigen doorgevoerd. Het college besluit deze wijzigingen over te 
nemen en in te stemmen met de gewijzigde 1ste bestuursrapportage. 

 Besluit: 
1. De wijzigingen op de 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;  
2. De Raad voor te stellen de gewijzigde 1e bestuursrapportage voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 27-06-2022 
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22.129 bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een 
werktuigenberging/loods op het perceel Landerum 9 te Landerum 

 Samenvatting:  
Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen de omgevingsvergunning voor de 
bouw van een werktuigenberging/loods. Het bezwaarschrift is te laat ingediend. De 
bezwaarmaker is in de gelegenheid gesteld toe te lichten waarom het bezwaarschrift 
buiten de bezwarentermijn is ingediend. Van deze mogelijkheid heeft de 
bezwaarmaker geen gebruik gemaakt. Het college neemt het bezwaarschrift daarom 
niet in behandeling. 

 Besluit: 
Het bezwaarschrift van 2 mei 2022 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
22.133 Aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke veerinrichting 

 Samenvatting:  
Vanuit RWS is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke 
veerinrichting, een ketenpark om werkzaamheden uit te kunnen voeren en een 
andere nachtligplaats voor ms Friesland te creëren. Het college heeft besloten om 
geen medewerking te verlenen omdat dit de bereikbaarheid, de doorstroom en de 
veiligheid van de haven in de weg staat. 

 Besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van Aveco 
voor de tijdelijke veerinrichting, het ketenpark en de nachtligplaats. 

 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 5 juli 2022. 
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