Afspraken Drentse gemeenten

Afspraken aanvullend voor gemeente Meppel

1. Drentse gemeenten betalen hun facturen
snel (Drenthe)
We betalen facturen zo snel mogelijk, het
liefst binnen zeven dagen.

De gemeente betaalt meerdere keren per week

2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van
betaling gemeentelijke belastingen

De gemeente schort de inning van belastingen en heffingen op tot in
ieder geval 31 augustus 2020

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het
uitstellen van betaling van gemeentelijke
belastingen. Belastingen voor rechten of diensten
waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden
ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen,
buitenstalling en marktgelden.

Het betreft hier de navolgende belastingen en heffingen: de bedrijven
investeringszone (BIZ); het ondernemersfonds; reinigingsrechten;
marktgelden; precariobelasting en onroerende zaak belasting niet woning. Dat
betekent dat inning tot nader order maar in ieder geval tot 31 augustus 2020
wordt opgeschort.

3. De inning van huren, pacht of andere
vorderingen op bedrijven worden
opgeschort (Drenthe)

De gemeente schort de inning van huren, pacht of andere vorderingen
op bedrijven op tot in ieder geval 31 augustus 2020

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en
zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van
gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur
en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden
geen betalingsherinneringen verzonden.
Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor
uitstel van betaling van andere nog openstaande
vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging
van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.

Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt,
worden op korte termijn geïnventariseerd. Vermindering en eventuele
verrekening vindt vervolgens plaats.

De gemeente schort de inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers op
tot in ieder geval 31 augustus 2020. Het betreft dan de huur van gemeentelijke
panden en/of de huur/pacht van gemeentelijke gronden. De huur en/of pacht
wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen
verzonden.
Voor gesubsidieerde stichtingen en verenigingen zijn speciale regels opgesteld.
Zie het vervolg van dit document (maatregelen 5 en 6).
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4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen
door voor o.a. schoonmaak en horeca in
gemeentelijke gebouwen (Drenthe)

Afspraken aanvullend voor gemeente Meppel
Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak
en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te
zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer,
schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke
gebouwen, in financiële problemen komen.

5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten
worden uitbetaald (Drenthe)

Zie hiervoor het afzonderlijk opgestelde document ‘Informatie voor
organisaties met een subsidie’ (10 beslispunten).

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking
van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt
door het niet doorgaan van de activiteit. De
aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en
verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden
van de individuele gemeenten blijven van kracht.

6. Verruiming indieningstermijnen
subsidieregelingen (Drenthe)

Zie hiervoor het afzonderlijk opgestelde document ‘Informatie voor
organisaties met een subsidie’ (10 beslispunten).

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn
voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te
voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden
ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om
tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie
mislopen.
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7. Verruiming winkeltijden voor
supermarkten (Drenthe)

Afspraken aanvullend voor gemeente Meppel
Uit gesprekken met supermarkten blijkt, dat er in Meppel geen reden is
de huidige openingsuren op zondag te verruimen.

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor
de duur van 3 maanden – ook op zondag open te
gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het
winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor
zorgpersoneel om boodschappen te doen.

8. Opschorten van venstertijden
bevoorrading (Drenthe)
Venstertijden voor bevoorrading van
centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van
3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan
een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden
gegarandeerd.
9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal
en regionaal in en gaan hiermee door
(Drenthe)
Voor veel bedrijven is de gemeente een
belangrijke klant. Daarom is het juist nu van
belang om de inkoop en aanbestedingen door
te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar
voren te halen.

Het college heeft bepaald de vensterijden van het laden en lossen van
verse waren niet te handhaven. Het betreft o.a. bloemisten,
bevoorrading van levensmiddelen en het bezorgen van maaltijden.

Meppel kijkt naar extra mogelijkheden voor lokale en regionale inkoop
Meppel is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen. Daarbinnen kijken wij
naar extra mogelijkheden voor lokale en regionale inkoop. Voor kleinere
opdrachten die een op een kunnen worden gegund attenderen wij onze
budgethouders op de wens tot lokale en regionale inkoop. Bij meervoudig
onderhandse procedures geeft ons inkoopbeleid sowieso de verplichting aan om
minimaal 1 plaatselijke ondernemer uit te nodigen. Wij gaan zeker kijken of dit
er meer kunnen zijn. Daarnaast werkt ons inkoopteam ondanks de coronacrisis
nagenoeg op volle sterkte. Geplande aanbesteding lopen gewoon door en
worden volgens planning in de markt gezet en aansluitend gegund.
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10.Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn
voor het behoud van werk en banen
krijgen een hogere prioriteit (Drenthe)
Gemeenten maken een inschatting welke
vergunningen van belang zijn voor het behoud van
werk en banen en geven deze een hogere prioriteit
en gaan daarover in overleg met de aanvrager. De
steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket
dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke
gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen
voor het toepassen van de maatregelen.

Afspraken aanvullend voor gemeente Meppel
Er worden prioriteiten gesteld bij vergunningverlening
Op dit moment is er niet of nauwelijks sprake van achterstanden. We zien zelfs
een terugloop in het aantal aanvragen met ongeveer 25%. Omdat de kosten
van de leges ook de inhuur dekken van vergunningverlening, wordt deze nu
afgebouwd.
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