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Uitstel betaling gebruiksvergoeding
vastgoed van gemeente Velsen
Partijen, zoals ondernemers, die een gebruiksvergoeding betalen en een lopende
huur- erfpacht of pachtovereenkomst hebben voor vastgoed waar de gemeente Velsen eigenaar van is, kunnen een verzoek
indienen voor het verlenen van uitstel van
betaling.
Ook maatschappelijke organisaties kunnen
hiervoor in aanmerking komen, afhankelijk
van de subsidierelatie die zij hebben met de
gemeente.

Het uitstel van betaling is een betalingsregeling. Dit betekent dat de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed wel betaald dient te worden, maar op een
later moment.
De uitstel van betaling geldt voor de periode
van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.
Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitstel van betaling, kunt u uw verzoek en de ingevulde verklaring mailen naar
ondernemersloket@velsen.nl.
Heeft u het verzoek ingediend en het betreffende formulier volledig ingevuld? Dan krijgt u van

ons naar verwachting binnen twee weken de
bevestiging van uitstel van betaling.
We beseffen dat veel partijen niet alleen uitstel
van betaling wensen, maar ook graag een (al
dan niet gedeeltelijke) compensatie of kwijtschelding van de gebruiksvergoeding willen.
Dit begrijpen wij. Toch kunnen wij daar op dit
moment nog niets over zeggen.
Er is tijd nodig om naast het inventariseren van
alle verzoeken, objectieve spelregels op te stellen die voor alle dan wel gelijke gevallen zullen
gaan gelden.
Bij het maken van die objectieve spelregels
houdt de gemeente ook rekening met bijvoorbeeld de steunmaatregelen van het Rijk, van
bankinstellingen, met afspraken vanuit verschillende brancheverenigingen, richtlijnen
vanuit de VNG en met de rechtspraak.
De gemeente wacht die landelijke ontwikkeling
hierin af en zal daar vervolgens aansluiting bij
zoeken. Uitstel van betaling is op dit moment
de eerste en de enige stap die de gemeente kan
nemen om in deze crisis coulance te kunnen
bieden.
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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met
‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Weet u kandidaten? Draag ze voor!
Dat kan tot en met 1 juli 2020.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet
voor de samenleving kan in aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor
hun werk lang iets bijzonders doen waar de
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke
inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan eerst
contact op met het gemeentehuis in de

woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
Onderscheiding. Ook wordt u precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2021 moet
het verzoek insturen vóór 1 juli 2020.
Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: 140255 (geen netnummer nodig) of
0255-567375. Daar kunt u ook gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin
staat alles wat u moet weten over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding.
Meer informatie ook op www.lintjes.nl

Nieuwe noodverordening
Woensdag 29 april is de nieuwe noodverordening van kracht gegaan voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Met de noodverordening is formeel geregeld dat de meeste
maatregelen verlengd zijn tot en met 19 mei,

en dat er een versoepeling is in de maatregelen voor kinderen en jongeren op het gebied
van sport en school in regio Kennemerland.
U kunt de noodverordening lezen op :
www.vrk.nl

Nieuws van de raad
DE RAAD DIGITAAL
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Vanwege het coronavirus proberen we allemaal zoveel mogelijk thuis te werken. Ook
de gemeenteraad vergadert sinds de maatregelen digitaal, via Zoom. Op donderdag
23 april vergaderden alle 33 raadsleden
voor het eerst digitaal tijdens de raadsvergadering. Gelukkig ging dit vrijwel probleemloos. Ook digitaal inspreken door een
inwoner bleek geen probleem. De raadsvergadering was live te volgen via RTV Seaport
en de website van de gemeente Velsen. De
vergadering is terug te kijken op www.rtvseaport.nl.
Velsenaren kunnen altijd hun mening of visie delen met de gemeenteraad door in te

spreken. Ook nu er digitaal vergaderd wordt
blijft dit mogelijk. De raadsgriffie ondersteunt u daarbij graag technisch. Als voor u
het gebruik van Zoom geen mogelijkheid is,
kunt u altijd een schriftelijke bijdrage leveren aan de raad. U kunt hierover contact opnemen via griffie@velsen.nl.
Nieuws van de raad
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de gemeenteraad? Bijvoorbeeld
over wat er op de agenda staat, de onderwerpen die besproken zijn en hoe u ook uw
stem kunt laten horen? Meld u dan aan voor
de maandelijkse nieuwsbrief via www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad.

