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Samenvatting
De vaststelling van de coronacompensatie over 2020 vereist een vaststelling door de 
gemeenteraad van het bedrag aan opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020. Daar de 
aanslagen toeristenbelasting 2020 zijn opgelegd in 2021 zijn zij niet opgenomen in de 
vastgestelde jaarstukken 2020 welke als basis dient voor het berekenen van de 
coronacompensatie 2020. Om de voortgang van de vaststelling te bespoedigen is door  
Gemeentebelastingen Amstelland een verklaring opgesteld waarin de omvang van de 
opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020 is opgenomen. Vaststelling hiervan door de 
gemeenteraad zorgt voor definitieve vaststelling en toekenning van de gederfde inkomsten 
toeristenbelasting 2020 welke veroorzaakt is door corona.

Wat is de juridische grondslag?
Vaststelling van de opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020 door de gemeenteraad 
is noodzakelijk voor het realiseren van de tegemoetkoming in de gederfde inkomsten 
toeristenbelasting 2020 als gevolg van corona.

Wat is de voorgeschiedenis?
Het ministerie van binnenlandse zaken heeft eerder aangegeven dat zij op basis van de 
vastgestelde jaarstukken 2020 over zouden gaan tot het toekennen van de 
coronacompensatie 2020. De aanslagen toeristenbelasting 2020 is opgelegd in 2021 en 
daarom niet begrepen in de vastgestelde jaarstukken 2020. Het ministerie stelt enkel 
vast op basis van door de raad vastgestelde documenten. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De vaststelling van de coronacompensatie over 2020 vereist een vaststelling door de 
gemeenteraad van de opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020. Daar de aanslagen 
toeristenbelasting 2020 zijn opgelegd in 2021 zijn zij niet opgenomen in de vastgestelde 
jaarstukken 2020 welke als basis dient voor het berekenen van de coronacompensatie 
2020. Om de voortgang van de vaststelling te bespoedigen is door Gemeentebelastingen 
Amstelland een verklaring opgesteld waarin de omvang van de opgelegde aanslagen 
toeristenbelasting 2020 ad € 155.541 is opgenomen. Vaststelling hiervan door de 
gemeenteraad zorgt voor definitieve vaststelling en toekenning van de gederfde 
inkomsten toeristenbelasting 2020 welke veroorzaakt is door corona.

Wat gaan we doen?
Middels een raadsbesluit vaststellen van het bedrag aan opgelegde aanslagen 
toeristenbelasting 2020 Gemeente Ouder-Amstel.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De vaststelling van de gederfde inkomsten toeristenbelasting 2020 kan ook plaatsvinden 
door de informatie op te nemen in de burap, echter dan vindt de vaststelling niet eerder 
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dan eind december 2021 plaats. Deze vertraging proberen we middels dit voorstel te 
voorkomen.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Vaststelling van het raadsbesluit door de gemeenteraad.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het raadsbesluit wordt gecommuniceerd naar het ministerie van binnenlandse zaken.

Wat is het vervolg?
Na vaststelling wordt het raadsbesluit verstrekt aan het ministerie van binnenlandse 
zaken zodat vaststelling van de coronacompensatie 2020 kan plaatsvinden.
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