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Nieuwe maatregelen Sabewa Zeeland (belastingen en heffingen)
De gemeente Sluis heeft besloten om over de periode van 16-03-20 t/m 31-05-20 geen precariobelasting te heffen
voor de terrassen en uitstallingen binnen de gemeente Sluis.
Ook zal geen precario worden geheven voor de tijdelijke terrasuitbreidingen als gevolg van de coronamaatregelen
Daarnaast heeft de gemeente Sluis reeds eerder besloten om geen leges in rekening te brengen voor
evenementen die als gevolg van de Coronacrisis geen doorgang konden/kunnen vinden.
Sedert eind juni 2020 verstuurt Sabewa Zeeland weer aanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus heeft Sabewa Zeeland de maatregelen aangepast.
Heeft u problemen met het betalen van uw aanslag, dan kunt u nu tot 1 september 2020 uitstel aanvragen. Dit
was voorheen tot 1 juli 2020.
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling op
www.sabewazeeland.nl.
Heeft u nog geen aanslag ontvangen, dan kunt u deze eind juni in de brievenbus of via MijnOverheid verwachten.
Voor u als ondernemer heeft Sabewa Zeeland de volgende planning voor het versturen van de aanslagen:





De definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 wordt begin augustus verstuurd. U kunt de aanslag betalen in
twee termijnen en wel op 30-09-2020 en 30-11-2020;
Er wordt geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 verstuurd. In januari 2021 kunt u zelf aangifte doen
voor de toeristenbelasting 2020.
U ontvangt dan in het eerste kwartaal 2021 direct een definitieve aanslag voor de toeristenbelasting 2020;
Vanaf augustus verstuurt Sabewa de zuiveringsheffing voor bedrijven over de jaren 2017, 2018 en 2019;

De Coronamonitor
Elke donderdag gaat om 16.00 uur de geactualiseerde Coronamonitor Zeeland weer live en deze is te
vinden op https://corona.zeeland.nl/
In deze uitgave onder andere aandacht voor:






de oproep van staatssecretaris Mona Keijzer in het tv-programma OP1: ga op vakantie
naar Sluis!
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB voor ondernemers
snelle actie huisvesting seizoensarbeiders
de nieuwe regels per 1 juli

Overzicht maatregelen Landelijk en Zeeland – toeristen
Op de website Zeeland Veilig zijn de (per 1 juli) geactualiseerde infographics in het Nederlands,
Frans, Duits en Engels gepubliceerd. https://www.zeelandveilig.nl/info-in-beeld

Subsidies vestigingsklimaat
Subsidieregeling: aantrekkelijker Zeeland voor werknemers
De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het leefklimaat versterken,
waardoor het voor (potentiële) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen. Dat
is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave
voor Zeeland.
De subsidieregeling ‘Zeeland in Stroomversnelling: Vestigingsklimaat’ is op 5 juni opengesteld en sluit
op 27 november 2020. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar voor onderzoeken en pilotprojecten
die gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening of de bereikbaarheid van voorzieningen. De
regeling kan een stimulans zijn voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid die van belang zijn
voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. De regeling is ook bedoeld om de initiatiefkracht van bewoners
en bedrijven te versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen
inwoners, bedrijven en overheid te stimuleren.
Bij ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een loket ingericht dat initiatiefnemers kan
begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met
subsidieloket@dezb.nl
Meer informatie is te vinden op www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_vestigingsklimaat
Via deze website kan ook subsidie aangevraagd worden.

