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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor vast te stellen; De Verordening op de heffing en invordering van een 
BIZ-heffing Centrum Woudenberg 2020.

Inleiding
Per 1 januari 2015 is in Woudenberg een Bedrijveninvesteringszone (verder BIZ) ingesteld. De 
BIZ loopt voor een termijn van 5 jaar, daarna kan de BIZ steeds met 5 jaar worden verlengd, 
maar is wel weer een nieuwe draagvlak meting nodig. 
De DES wil graag een kleine aanpassing aan het gebied waarvoor de BIZ geldt en tevens een 
aanpassing in de belastingplichtigen en in de bijdrage. Omdat het vaststellen van de 
verordening vooraf moet gaan aan de draagvlakmeting ligt deze nu aan u voor. 

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de voorliggende (aangepaste) Verordening op de heffing en invordering 
van een BIZ-heffing Centrum Woudenberg 2020

Beoogd resultaat (wat)
Een zo evenredig mogelijke verdeling van de kosten voor het promoten van een levendig en 
toekomstbestendig centrum over de gebruikers van panden in het centrum (geen woningen). 

Kader
Wet op de bedrijveninvesteringszones. 
Uitvoeringsprogramma duurzame economie Woudenberg 2030.
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Argumenten
De ondernemers in  het centrum van Woudenberg nemen collectief initiatieven in DES verband 
om klanten naar het centrum te trekken. Omdat ook anderen hiervan profiteerden heeft de 
DES 5 jaar geleden gevraagd om een BIZ vast te stellen.
Uit de evaluatie (zie bijlage II) blijkt dat de BIZ voldoet en de DES wil die dan ook graag 
verlengen. 

Aanpassingen
Het teruglopen van het aantal winkeliers heeft de DES doen kijken naar andere mogelijkheden 
de inkomsten op pijl te houden zonder de bijdrage per ondernemer extreem te verhogen. 
Daarom willen zijn nog wat extra winkeliers in aangrenzende straten en, naast winkeliers en 
horecaondernemers in het centrum, ook ondernemers met een dienstverlenende functie laten 
meebetalen. Daarnaast willen ze de bijdrage verhogen.
Dit voorstel is aan de leden van de DES voorgelegd in de ledenvergadering van 12 maart 2019 
in het Meerjarenplan Ondernemersfonds DES Woudenberg (ODW) 2020-2024 van 12 maart 
2019 Bijlage IV. De leden hebben hiermee ingestemd. 
De aanpassingen t.o.v. de huidige verordening zijn opgenomen in bijlage I. De toegevoegde 
adressen zijn ook in kaart opgenomen in bijlage 1 bij de verordening. 

Draagvlak
De wettelijk verplichte draagvlakmeting zal na vaststelling van de verordening worden 
gehouden onder alle belastingplichtigen. In de wet is vastgelegd dat zij op de hoogte moeten 
worden gesteld van de inhoud van de verordening. Verder is sprake van voldoende steun als  
50% van de bijdrageplichtigen zijn stem heeft uitgebracht en twee derde daarvan vóór heeft 
gestemd.

Gemeente
De rol van de gemeente bij een BIZ is faciliteren en controleren. De evaluatie is positief en er is 
dan ook geen reden om de BIZ niet te verlengen of om niet met deze wijziging in te stemmen.

Duurzaamheid en Inclusie
Een levendig toekomstgericht centrum is van belang voor de leefbaarheid voor een ieder in 
Woudenberg. 

Maatschappelijke participatie
Dit voorstel is opgesteld in nauwe samenwerking met de DES.

Beoogd resultaat (hoe)
Via de BIZ kunnen winkeliers, horeca en dienstverlenende bedrijven Woudenberg promoten en 
op de kaart zetten. Dit is goed voor ondernemers en inwoners van Woudenberg.

Financiële consequenties
n.v.t.

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de verordening zal de Uitvoeringsovereenkomst (bijlage III) overeenkomstig 
de aanpassingen in de verordening worden aangepast en door college en DES worden 
ondertekend 
In september zal volgens de wettelijke regels door de gemeente een draagvlakmeting worden 
gehouden. 

Conclusie
U wordt geadviseerd de Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-heffing Centrum 
Woudenberg 2020 vast te stellen.

Communicatie
Gedurende het traject zal in afstemming met de DES op daarvoor passende momenten worden 
gecommuniceerd.
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Bijlage(n)
Raadsbesluit (=verordening inclusief bijlage 1)
Inhoudelijke aanpassingen bijlage I
Evaluatie bijlage II
Uitvoeringsovereenkomst bijlage III
Meerjarenplan Ondernemersfonds DES Woudenberg (ODW) 2020-2024 bijlage IV

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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