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Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Verlenging BIZ Centrum 2020 en vaststelling verordening BIZ Centrum 2020 

college 
  
Advies  : - De evaluatie BIZ 2015- 2019 vast te stellen; 

- De perceptiekosten te handhaven op € 1.400; 

- De afspraken over de grondspots te laten zoals afgesproken en 

vastgesteld in 2017; 

- Geen bijdrage te leveren aan kosten voor bloembaskets in het 

centrum; 

- De raad voorstellen de Verordening op de heffing en invordering van 

een BIZ-heffing Centrum Woudenberg 2020 vast te stellen. 
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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.  

Daarnaast heeft de DES gevraagd of de gemeente bereid is de perceptiekosten voor de BIZ, de 

kosten voor de grondspots en/of de kosten voor bloembaskets voor haar rekening te nemen.   

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met de voorliggende (aangepaste) Verordening op de heffing en invordering 

van een BIZ-heffing Centrum Woudenberg 2020 en deze ter vaststelling voorleggen aan de 

raad?  

En kunt u zich vinden in het uitgangspunt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg 

en het onderhoud van de inrichting van de openbare ruimte en dat kosten van extra 

sfeerverhogende middelen voor ODW zijn? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel 

 

Kader 

Zie raadsvoorstel 

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel. 

 

En: 

Grondspots: 

Leden van de DES zijn van mening dat de grondspots bijdragen aan de algemene uitstraling 

van het centrum en daarom voor alle inwoners en dus voor de gemeente van belang zijn. Zij 

zouden graag zien dat de gemeente te kosten daarvan zou dragen. Een aantal inwoners heeft 

geklaagd over het ontbreken van feestverlichting in december. De DES zou hier graag gehoor 

aan geven. 

Zoals uit de evaluatie (bijlage II) blijkt zijn de afspraken over de kostenverdeling van de 

grondspots in 2017 vastgelegd. De grondspots zijn indertijd op verzoek van de DES geplaatst, 

de gemeente heeft deze voorgefinancierd en betaalt de onderhouds- en energiekosten. Wij 

zien geen reden om de vastgelegde afspraken te wijzigen. 

 

Bloembaskets: 

Ook de bloembaskets worden door de DES gezien als een middel om het centrum op te 

vrolijken waar iedereen profijt van heeft.  Zij zouden graag zien dat de gemeente die kosten ( 

€ 4.000 per jaar) op zich zou nemen.  

De gemeente is verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van de inrichting van 

de openbare ruimte. Hiervoor is voor het centrum ook onderhoudsniveau A afgesproken, 

terwijl dat in de rest van de gemeente lager is. Als ODW ervoor kiest met bloembaskets extra 

sfeer aan te brengen is dat hun keuze. Als zij dat geld liever aan iets anders besteden zijn zij 

daar ook vrij in. Bij de aankleding van het centrum is zorgvuldig gekeken naar de inrichting. 

Wij zien dan ook geen reden om extra te investeren in bloembaskets. 

 

Perceptiekosten: 

Uit de evaluatie blijkt dat de werkelijke kosten momenteel bijna het dubbele zijn van de  

€ 1.400 die ODW betaalt voor de BIZ. Deze kosten draagt de gemeente. Door een goede 

efficiënte samenwerking willen partijen deze kosten terugbrengen. Wij stellen voor de 

perceptiekosten die de ODW betaalt op het huidige niveau (€ 1.400) te handhaven.  
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Duurzaamheid en Inclusie 

Zie raadsvoorstel 

 

Maatschappelijke participatie 

Zie raadsvoorstel 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel 

 

Financiële consequenties 

 

n.v.t. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de verordening de Uitvoeringsovereenkomst (bijlage III) overeenkomstig 

de aanpassingen in de verordening aanpassen en door college en DES ondertekenen.  

In september volgens de wettelijke regels een draagvlakmeting houden.  

DES/ODW met een brief informeren over het besluit t.a.v. de gevraagde bijdrage. 

 

Conclusie 

U wordt geadviseerd: 

- De evaluatie BIZ 2015- 2019 vast te stellen; 

- De perceptiekosten te handhaven op € 1.400; 

- De afspraken over de grondspots te laten zoals zijn afgesproken en vastgesteld in 

2017; 

- Geen bijdrage te leveren aan kosten voor bloembaskets in het centrum; 

De raad voorstellen de Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-heffing Centrum 

Woudenberg 2020 vast te stellen. 

 

Communicatie 

Zie raadsvoorstel + Brief DES/ODW. 

 

Bijlage(n) 

Raadsvoorstel 

Raadsbesluit (=verordening inclusief bijlage 1) 

Inhoudelijke aanpassingen         bijlage I 

Evaluatie           bijlage II 

Uitvoeringsovereenkomst         bijlage III 

Meerjarenplan Ondernemersfonds DES Woudenberg (ODW) 2020-2024 bijlage IV 

 

 

 

 

 


