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Alkmaar verlengt financiële steun ondernemers
Gemeente Alkmaar komt de ondernemers, waaronder de hotel-, restaurant- en
cafébranche, het eerste kwartaal van 2021 opnieuw financieel tegemoet vanuit het lokale
noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis. De sectoren, die hard zijn getroffen door
de COVID-19 maatregelen, hebben de gemeente verzocht om verlenging van de eerder
verleende financiële steun. Het college van B&W komt aan dit verzoek tegemoet door
verschillende belastingen niet in rekening te brengen.
Verlenging financiële steun
Zo wordt in navolging van 2020 ook in het eerste kwartaal van 2021 geen reclamebelasting in
rekening gebracht. Deze maatregel geldt niet alleen voor de horeca, maar voor alle Alkmaarse
ondernemers waar reclameheffing op van toepassing is. Ook zijn de maatregelen om geen
toeristenbelasting en precario voor terrassen in rekening te brengen verlengd tot in ieder geval
1 april 2021. Vooruitlopend op de heropening van de horeca brengt de gemeente tot slot geen
leges in rekening voor vergunningen voor een winterterras. Wethouder Economie Pieter
Dijkman: “Binnen de eigen mogelijkheden van de gemeente komen we zo tegemoet aan een
lastenverlichting met name voor de zwaar getroffen horeca”.
Noodfonds
De financiële tegemoetkoming wordt bekostigd uit het noodfonds. In april 2020 stelde de
gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro om de meest dringende problemen onder
inwoners en ondernemers, voortvloeiend uit de coronacrisis, aan te pakken.

OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide
winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt

Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een
waar genoegen.
De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.
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