
Evaluatie BIZ 2015 t/m 2019      Bijlage II 

Deze evaluatie is (in het voorjaar van 2019) opgesteld aan de hand van diverse 

gesprekken tussen de secretaris en de penningmeester van de ODW 

(Ondernemingsfonds DES Woudenberg) met het hoofd interne dienstverlening (financiën) 

en de beleidsadviseur Economische Ontwikkeling en Werkgelegenheid GEM (gemeente). 

Proces: 

De procesafspraken zijn goed vastgelegd. In de eerste Jaren van de BIZ zijn de 

voorschotten niet altijd op tijd door de gemeente betaald en ook de eindafrekeningen 

waren laat. Dit had te maken met het feit dat de BIZ samen met de WOZ werd geheven 

en daardoor (achterstallige) betalingen niet altijd goed in beeld waren.  Doordat de BIZ 

vanaf 2018 apart wordt opgelegd is dit probleem opgelost en kan de afrekening van het 

voorgaande jaar plaatsvinden op het moment dat ook het voorschot voor het lopende 

jaar wordt uitbetaald.  

Zowel gemeente als DES zijn tevreden over deze verbetering in het proces. 

De bestaande procesafspraken worden aangepast, zodat de overleggen aansluiten op de andere 

acties, tot: 

Januari jaar X    ODW levert lijst met ondernemers aan jaar X 

Vóór 1 maart jaar X   GEM  voorschot jaar X+1 uitbetalen (=90% van begrote bedrag) 

Uiterlijk 31 maart X   ODW jaarrekening jaar X-1 

half april X    Overleg GEM plant afspraak in, bespreken: 

      voortgang uitvoering activiteitenplan jaar X 

      relevante ontwikkelingen en plannen van ODW voor volgende  

      subsidiejaar /subsidiejaren 

Vóór 1 oktober jaar X  ODW  aanvraag subsidie jaar X+1 

In oktober jaar X   ODW  jaarplan jaar X+1 

half oktober X   Overleg GEM plant afspraak in, bespreken:  

      voortgang uitvoering activiteitenplan jaar X 

      relevante ontwikkelingen en plannen van ODW voor  

      volgende subsidiejaar /subsidiejaren 

 

Activiteiten: 

ODW legt jaarlijks haar plannen voor die een uitwerking zijn van het Meerjaren Biz-plan 

ODW 2015-2019, daarin richt zij zich op:  

- Bevordering van de ruimtelijke kwaliteit; 

 bloembaskets en sfeerverlichting (grondspots) 

- Economische ontwikkeling; 

 zomer- en kerstmarkt, sinterklaasintocht, surprise zaterdag 

- Gebiedsmanagement 

 bestuur en advies, website en desdeals. 

Grondspots 

Omdat tijdens de algemene ledenvergadering van DES de kosten van de grondspots ter 

discussie werden gesteld is nog eens in beeld gebracht wie wat betaalt.  

 

Grondspots zijn i.p.v. feestverlichting aangelegd op verzoek ODW. De gemeente heeft ze 

gefinancierd, ODW betaalt in 7 jaar terug (zie hieronder) 

Gemeente betaalde € 2.000 als extra bijdrage en nog een dergelijk bedrag aan 



overschrijdingskosten. Daarnaast betaald de gemeente het onderhoud en de 

energiekosten. 

Jaarlijks kost dat: 

Grondspots     € 3.460 per jaar t/m 2023  ODW 

Grondspots onderhoud en energie  € 1.500 per jaar doorlopend  GEM 

Afspraken hierover zijn vastgelegd in een brief van 9 maart 2017 (kenmerk 

182089/182972). 

Perceptiekosten: 

Ook naar de perceptiekosten is gekeken, enerzijds omdat die tijdens de ledenvergadering 

ter discussie werden gesteld, anderzijds om te zien wat de kosten voor uitvoering van de 

BIZ zijn.  

De jaarlijkse perceptiekosten zijn indertijd berekend op € 1.400. Deze kosten bestaan uit 

werkzaamheden afdeling belastingen, onderhoud van de module BIZ heffing GouwIT en 

afschrijvingskosten eenmalige investering. In de praktijk blijken de uren die nodig zijn 

voor het maken van het bestand, de invordering, overleg en vragen beantwoorden voor 

de belasting medewerker rond de 2 ½ dag (20uur) te liggen. Dit is veel meer dan de 

eerder geschatte 8 uur. De werkelijke kosten komen dan ook eerder op het dubbele uit. 

Deze extra kosten worden gedragen door de gemeente. 

Door een goede efficiënte samenwerking willen partijen deze kosten terugbrengen.  

 

Wat levert de BIZ op en wat kost het: 

- Iedereen betaalt mee, dat scheelt ongeveer de helft in de inkomsten. Met het 

teruglopen van het aantal winkeliers nu nog meer. 

- Bloembaskets zorgen voor extra sfeer . 

- Grondspots zorgen niet alleen met de feestdagen voor sfeer maar het hele jaar door. 

- Extra ondersteuning is voor rekening van de gemeente 

 

 


