1 juli 2020
Geachte VOT volgers.
Tot heden heb ik samen met de advocaten Steenbergen en Joustra twee
ontmoetingen gehad met de wethouder Marlies Volten. De wethouder heeft na
politiek overleg aangegeven dat zij voor een oplossing gaat voor alle
ondernemers. Dit onderwerp is uitgebreid besproken op de
commissievergadering op dinsdag jl. vrijwel alle politieke partijen hebben
aangegeven niet in cassatie te willen gaan bij de Hoge Raad. Pro forma heeft de
gemeente dit wel gedaan omdat anders de termijn was verlopen.
De gesprekken verlopen in een goede sfeer, wij hebben het gevoel dat er
eindelijk naar de standpunten van de VOT word geluisterd.
Onze standpunten zijn duidelijk gemaakt aan de wethouder, wij als VOT hebben
kosten gemaakt om ons gelijk te krijgen, ter info, velen van onze volgers hebben
financieel een bijdrage betaald aan een deel van de juridische kosten.
Andere ondernemers hebben ook meebetaald in het hoger beroep en
griffierechten betaald. In een totale oplossing van het ondernemersfonds willen
wij deze kosten vergoed zien door de gemeente.
Daarnaast willen wij de ten onrechte geheven belasting zo veel mogelijk laten
terugvloeien naar de betalers. Vergeet niet dat de gemeente heel veel geld heeft
uitgegeven bij de tot stand komen van het OFT en dat wethouder Bas
Brekelmans samen met de TOV er alles aan heeft gedaan om ons het OFT door
de strot te duwen.
Afgesproken nu is dat wij even niet terugkijken naar de bestedingen binnen het
fonds. Toch wil ik u meegeven dat de drie bestuursleden van het
ondernemersfonds uw geld hebben besteed aan vriendenclubjes, door de
clusterverdeling gewoon op te heffen.
Hoe nu verder? De VOT heeft nagedacht hoe we dit dossier goed kunnen
afsluiten. De oplossing is het oprichten van een stichting. Door deze speciale
stichting op te richten besparen we veel kosten voor de ondernemers die hun
geld terugvorderen. Bovendien kan de gemeente ook in één keer een deal sluiten
voor alle ondernemers.
Het oprichten van de stichting is bijna klaar en ligt nu bij de notaris. Ik roep bij
deze alle VOT volgers om zich digitaal aan te melden. Meer hoeft U niet te doen.
Ga dus nu naar: www.belastingherstel.nl
Alle andere ondernemers worden geïnformeerd door de ondernemersvereniging
of via een advertentie in de pers.
Vriendelijke Groet Cees Bos

