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Onderwerp
Aanwijzen leden stemcommissie en volmacht verlenen aan wethouder Van Eersel

Voorstel
1. Aanwijzen leden voor de stemcommissie
2. Volmacht verlenen aan wethouder Van Eersel

Inleiding
De raad heeft in haar vergadering van 16 december 2015 de "Verordening op de heffing
en de invordering van de BlZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone Binnenstad
Weert 2Ot6 -2020" vastgesteld. Voor de inwerkingtreding van de verordening is het
noodzakelijk dat er een draagvlakmeting plaatsvindt. Eerst indien uit de draagvlakmeting
blijkt dat er voldoende draagvlak onder de bijdrageplichtigen is treedt de verordening in
werking, Op basis van Wet op de Bedrijveninvesteringszones is de formele
draagvlakmeting opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders

Beoogd effect/doel
Een conform de vereisten zoals vastgesteld in de "Wet op de bedrijveninvesteringszones"

en het "Reglement Draagvlakmeting BIZ 2016" uitgevoerde draagvlakmeting.

Argumenten
1. Aanwijzen leden voor de stemcommissie
Op basis van Wet op de Bedrijveninvesteringszones is de formele draagvlakmeting

opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Om hier een praktische
invulling aan te geven heeft uw college op 13 oktober 2015 het"Reglement
Draagvlakmeting BIZ 20L6" vastgesteld. In dit reglement is o.a. opgenomen dat er een
stemcommissie is die uit maximaal drie leden bestaat en belast is met de voorbereiding en
de uitvoering van de draagvlakmeting.
Geadviseerd wordt om Hugo Zontrop, Gerry Doezé en Harold Schoenmakers te benoemen
tot leden van de stemcommissie.
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2. Volmacht verlenen aan wethouder Van Eersel
In de verordening staat opgenomen dat de gemeente de BlZ-bijdrage gaat heffen en op
welke onroerende zaken deze heffing van toepassing is. Gekozen is de BlZ-bijdrage te
heffen bij alle eigenaren van een zogenaamde "niet-woning" in de BIZ. Ook de gemeente
Weert is van 7 "niet-woningen" die gelegen zijn in de Bl-zone eigenaar en wordt als
zodanig ook in de heffing betrokken. Dit betekent dat de gemeente Weert ook voor deze
objecten een stembiljet krijgt en mag stemmen.
Het college is bevoegd om te stemmen. Uit praktische overwegingen wordt geadviseerd
deze bevoegdheid middels mandaatverlening over te dragen aan wethouder Van Eersel in
zijn hoedanigheid van portefeuiIlehouder "Binnenstad ".

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Indien de draagvlakmeting niet conform de wettelijke vereisten wordt uitgevoerd kan dit
bij een rechterlijke toets leiden tot een overbindend verklaren van de "Verordening op de
heffing en de invordering van de BlZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone
Binnenstad Weert 2OL6 -2O2O". Dit heeft tot gevolg dat er geen BlZ-bijdrage van de
ondernemers kan worden geheven.

Uitvoering/evaluatie
Op 19 januari a.s. zullen onder toezicht van notaris Malherbe de stemmen geteld worden
Com m unicatie/

partici patie

Op het moment dat uit de draagvlakmeting blijkt dat er voldoende steun is om de
verordening in werking te kunnen laten treden, wordt er een persbericht uitgedaan
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