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Samenvatting 
In dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld om de tarieven terrassen (hoofdstuk 3 in de tarieventabel) in de 
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022 (hierna: de Verordening precariobelasting 2022) 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te verlagen naar nihil. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022 te wijzigen 
conform bijgaand raadsbesluit.  
2. In 2022 de mindere baten precariobelasting terrassen ad € 45.509 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.  
3. De financiële gevolgen van de mindere baten precariobelasting terrassen 2022 te verwerken in de voorjaarsnota 2022. 
 
   
 
Inleiding 
Sinds 15 maart 2020 zijn er van overheidswege maatregelen van kracht die als doel hebben om besmettingen door het 
coronavirus te voorkomen. De verwachting is dat er in 2022 beperkende coronamaatregelen van kracht zullen blijven. 
 
Over het grootste gedeelte van 2020 en het gehele jaar 2021 zijn er geen aanslagen precariobelasting voor de terrassen 
opgelegd. Er wordt voorgesteld om de tarieven voor terrassen genoemd in de Tarieventabel behorende bij de 
Verordening precariobelasting 2022 met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te verlagen naar nihil. Dit vanwege de 
verwachting dat de coronamaatregelen langer zullen duren en de verwachting dat de omzet van horecaondernemers dit 
jaar nog niet op een niveau van voor 16 maart 2020 zal zijn. Met dit besluit wordt aan horecaondernemers tegemoet 
gekomen in het verlies van hun opbrengsten en krijgen zij duidelijkheid over de precariobelasting terrassen over het jaar 
2022. 
 
   
 
Participatieproces 
Met de horeca is regelmatig overleg over de coronamaatregelen en de ondersteuning die gemeente de 
horecaondernemers kan bieden. 
 
   
 



Wat willen we bereiken 
Het ondersteunen van horecaondernemers bij het ondernemen met beperkende coronamaatregelen en omzetverlies. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De tarieven voor terrassen genoemd in de Tarieventabel behorende bij de Verordening Precariobelasting 2022 over het 
gehele jaar 2022 te verlagen naar nihil. 
 
   
 
Argumenten 
Wijzigen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022  
Over het grootste gedeelte van 2020 en het gehele jaar 2021 zijn er geen aanslagen precariobelasting voor de terrassen 
opgelegd vanwege de beperkende coronamaatregelen voor de horeca. Vanwege de verwachting dat coronamaatregelen 
langer zullen duren en de verwachting dat de omzet dit jaar nog niet op een niveau van voor 16 maart 2020 zal zijn, wordt 
voorgesteld om de tarieven voor terrassen genoemd in de Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 
2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te verlagen naar nihil. Met dit besluit wordt aan horecaondernemers 
tegemoet gekomen in het verlies van hun opbrengsten en krijgen zij duidelijkheid over de precariobelasting terrassen over 
het jaar 2022. 
 
Motie 6 november 2020  
Op 6 november 2020 (D/21/015229) heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht 
horecaondernemers ruimte te bieden om, zolang de beperkende coronamaatregelen van kracht zijn, hun terras uit te 
breiden. En om te onderzoeken in hoeverre tijdelijke vrijstelling van precariobelasting vanwege de effecten van de 
coronacrisis mogelijk is en de raad hierover te informeren. Deze motie ondersteunt het beleid dat het college heeft 
gevoerd sinds maart 2020. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
De verwachting is dat de Rijksoverheid via de algemene uitkering (meicirculaire) middelen beschikbaar zal stellen om 
tegemoet te komen aan alle effecten van de coronamaatregelen. Het is op dit moment echter onduidelijk hoeveel de 
gemeente Woerden zal ontvangen. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het financieel effect is voor het gehele jaar € 45.509. De mindere opbrengsten aan precariobelasting worden als een 
corona effect beschouwd. De gederfde inkomsten worden in principe gefinancierd vanuit de uitkering coronakosten vanuit 
de Rijksoverheid. Deze kosten worden opgevoerd bij de voorjaarsrapportage.  
 
   
 
Communicatie 
Nadat de wijziging is vastgesteld door de raad, wordt de wijziging bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 
 
   
 
Vervolgproces 
Het besluit om geen precario te heffen zal worden gedeeld met de horeca. Deze maatregel maakt onderdeel uit van een 
totaal pakket aan maatregelen, zoals de mogelijkheid om terrassen te vergroten, een subsidieregeling voor 
coronatoegangsbewijzen en een regeling om wijzigingen van personeel kosteloos te kunnen melden in 2022. Deze 
maatregelen gelden alleen voor het jaar 2022 en worden regelmatig geëvalueerd en besproken met de lokale afdeling 
van Koninklijke Horeca Nederland.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de artikelen 147, 216 en 228 van de 



Gemeentewet. 
 
   
 
Bijlagen 
Raadsbesluit D/22/051809 



RAADSBESLUIT  
D/22/051809 
Z/21/032850 

  

  

Onderwerp: Wijziging Verordening precariobelasting 2022 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 

gelezen het voorstel d.d. 15 februari 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op de artikelen 147, 216 en 228 van de Gemeentewet;  
 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen de volgende wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de 
heffing en de invordering van precariobelasting 2022: 

 
Artikel I 
 
Hoofdstuk 3 Terrassen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de 
invordering van precariobelasting 2022 zodanig te wijzigen dat dit komt te luiden: 
 
Hoofdstuk 3 Terrassen 
 

  Per dag Week Maand Jaar Eenheid 

3.1 Voor het innemen van 
terrassen van een door 
de gemeente 
aangewezen vaste 
plaats voor de verkoop 
van waren bedraagt het 
tarief: 

     

3.1.2 Voor terrassen in 
centrum van Woerden 
(gelegen binnen de 
Singel) 

Jaartarief Jaartarief Jaartarief € 0,00 m² 

3.1.3 Voor overige terrassen jaartarief Jaartarief Jaartarief € 0,00 m² 

 
 

Artikel II 
 
Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en 
met 1 januari 2022. 

 
2. In 2022 de mindere baten precariobelasting terrassen ad € 45.509 ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo. 
 
 



3. De financiële gevolgen van de mindere baten precariobelasting terrassen 2022 te verwerken in 
de voorjaarsnota 2022. 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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