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Voorstel
1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kampershoek BIZ.
2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kampershoek Weert 2Ot9-2023"

Inleiding
Ondernemers op het bedrijventerrein Kampershoek kunnen zich aansluiten bij de
bedrijvenvereniging BcLK, die bestaat sinds 1998. 86 leden van deze vereniging zijn
gehuisvest op het bedrijventerrein Kampershoek. De vereniging heeft zich onder andere
ten doel gesteld om voor haar leden collectief activiteiten en projecten uit te voeren die
bijdragen tot de instandhouding en verbetering van de openbare ruimte en daarmee het
vestigingsklimaat. Dit is zowel van belang voor de reeds op het terrein gevestigde
bedrijven, alsmede potentieel te vestigen bedrijven. Daarnaast streeft men naar het
realiseren van gemeenschappelijke inkooptrajecten om voordelen voor de leden te
rea lise ren.

Ook is de vereniging een directe gesprekspartner voor de gemeente Weert en tracht zij de
onderlinge band tussen ondernemers op bedrijventerrein Kampershoek te intensiveren.
Op het gebied van beveiliging heeft Kampershoek in 2005 een belangrijke stap gezet met
de invoering van het camerabeveiligingssysteem, gecombineerd met toegangsbeheersing
met behulp van slagbomen en surveillance op het terrein. Parallel daaraan is het terrein
Keurmerk Veilig Ondernemen-B (KVO-B) gecertificeerd geworden. Een certificatie, die
sindsdien succesvol is voortgezet. Het camera systeem is sindsdien regelmatig geupgrade,
zoweltechnisch als met de toevoeging van ANPR (automatische nummerplaat
herkenningscamera's) camera's. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat het aantal incidenten
jaarlijks tot een minimum is teruggebracht.
Exploitatie van het camerasysteem kost circa €42.000,- op jaarbasis (rente, afschrijving,
onderhoud, vervanging en de kosten van inkijken en opvolging). Dit bedrag wordt
momenteel opgebracht door circa 30 participanten. Een voortdurend probleem met
betrekking tot camerabeveiliging, maar ook overige collectieve initiatieven zijn de
zogenaamde "free riders". Bedrijven die geen lid zijn van de vereniging maar wel
profiteren van projecten die bekostigd worden door de leden. Vaak komen projecten, zoals
bijvoorbeeld verdere collectieve beveiliging van het gehele bedrijventerrein, hierdoor niet
van de grond gezien de hoge kosten voor de leden. Om de samenwerking met andere
ondernemers (die geen lid zijn van de vereniging) te intensiveren en te formaliseren en de
financiële draagkracht voor genoemde initiatieven te vergroten heeft de vereniging het
college verzocht om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen.
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Er is een plan geschreven waarin aangegeven is welke activiteiten en voorzieningen men
middels de BlZ-heffing wenstte bekostigen. Naast de hierboven genoemde kosten die
verband houden met de camerabeveiliging en het KVO-B zal een deel van de jaarlijkse
opbrengst besteed worden aan het parkmanagement op Kampershoek. Daarbij kan
gedacht worden aan o.a. een collectieve Arbo-dienst, collectieve inkoop van energie of

telefonie, verzekeringen etc..
Met de daartoe specifiek opgerichte Stichting Kampershoek BIZ (hierna te noemen:
Stichting) wil men middels een BIZ bereiken dat alle gebruikers (en bij leegstand de

eigenaar van het pand) hun steentje bijdragen.

In juli/augustus 2018 heeft de ondernemersvereniging op informele wijze getoetst of er
voldoende draagvlak bestaat onder de ondernemers om te komen tot een Bl-zone.
Uiteindelijk heeft meer dan 50o/o gestemd en van de stemmers heeft meer dan 75o/o vó6r
de invoering van de bedrijveninvesteringszones gestemd. Daarmee zou het wettelijk
vereiste draagvlak aanwezig moeten zijn.
Beoogd effect/doel
Alle ondernemers op het bedrijventerrein Kampershoek structureel te laten bijdragen aan
de beveiliging van het bedrijventerrein en de overige activiteiten die het gezamenlijk
belang van de ondernemers dienen.

Argumenten
1. Financieringsstructuur Stichtino
Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun
bedrUfsomgeving. Een BIZ is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen een
bestemmingsheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan
activiLeiLen irr cle operrbare ruinrLe err op lteL interrteL, clie zijn gericht op lret bevordererr
van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de ruimtelijke kwaliteit of de economische
ontwikkeling van de BIZ.

Gemeenten kunnen op initiatief van ondernemers overgaan tot het instellen van een BIZ.
Voorwaarde daarbij is dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen het aan te
wijzen gebied de instelling van de BIZ steunt. Met hetvaststellen van deze verordening
maakt de gemeente het mogelijk om op het bedrijventerrein Kampershoek een BIZheffing in te voeren.
De opbrengst daarvan wordt na aftrek van de perceptiekosten in de vorm van een subsidie
uitgekeerd aan de Stichting. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en

voorzieningcn tc rcaliscrcn op vcrzock van dc gczamcnlijkc ondcrnemers, maar dic nict
behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. De Stichting is verplicht de
vooraf overeengekomen en vastgelegde activiteiten en voorzieningen te realiseren.
Of de Stichting deze activiteiten ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd wordt achteraf door
de gemeente middels de te overleggen jaarrekening gecontroleerd.

2. Verordeninq op de heffinq en de invordering van een BlZ-bijdraqe en op de subsidie
voor de BI-zone bedrijventerrein Kampershoek Weert 2019-2023.
De vaststelling van de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage
en op de subsidie voor de Bl-zone bedrijventerrein Kampershoek Weert 2Ot9-2O23" door
de gemeenteraad is een belangrijk moment bij de totstandkoming van de BIZ. De
gemeenteraad heeft een autonome positie om de BIZ in te voeren. Het is aan de
gemeenteraad om te besluiten dat zij het exclusieve recht om belastingen te heffen wil
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inzetten voor een groep ondernemers.
De gemeente dient de BlZ-bijdragen te heffen onder alle ondernemers die gevestigd zijn
binnen het bedrijventerrein Kampershoek. Dit betekent dat de raad voor dit gebied een
verordening dient vast te stellen. In de verordening staat opgenomen dat de gemeente de
BlZ-bijdrage gaat heffen, van wie en op welke onroerende zaken deze heffing van
toepassing is. Gekozen is de BlZ-bijdrage te heffen van alle gebruikers (bij leegstand
wordt de BlZ-bijdrage geheven van de eigenaar van het bedrijfspand) van een
zogenaamde "niet-woning" in de BIZ. Hierbij is aansluiting gezocht bij de definities die ook
gelden voor de onroerende zaakbelastingen.

Het tarief van de BlZ-bijdrage wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de WOZwaarde en bedraagtO.04Tto/o van de waarde. Er wordt minimaal € 95,- geheven en het
maximumbedrag bedraagt € 2.600,- per jaar. Bij Kampershoek heeft men ervoor gekozen
om uitte gaan van een percentage i.p.v. waardeklassen. Dat is volgens de wetgeving en
jurisprudentie toegestaan. De ondernemersvereniging heeft op basis van het aantal
bijdrageplichtigen en de gewenste opbrengst bekeken welke heffingsmaatstaven en
tarieven daar het beste op aansluiten.
De bruto-opbrengst wordt geraamd op ad € 60.550,- per jaar.

3. Uitvoeren formele draaqvlakmeting
Nadat u als raad met het onderhavig voorstel heeft ingestemd, kan de draagvlakmeting
door het college georganiseerd worden. De draagvlakmeting kent een simpele vraag:
"stemt u in met de BIZ" waarna "voor" dan wel "tegen" kan worden gestemd.
Van voldoende draagvlak is gebleken als conform artikel 5 van de Wet op de
bed rijven investe rin gszones

:

1. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich vóór of tegen inwerkingtreding

heeft uitgesproken;
2. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken,
en

3. de som van de WOZ waarden van onroerende zaken in gebruik bij
bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan
de som van de WOZ waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben
u itgesproken tegen inwerkin gtreding.
Blijkt na het uitvoeren van de draagvlakmeting dat de vereiste wettelijk beschreven
meerderheid is behaald, dan is de verordening van kracht en wordt deBlZ definitief.
Indien de vereiste wettelijke meerderheid niet wordt behaald dan treedt de verordening
niet in werking en wordt de uitvoeringsovereenkomst niet uitgevoerd.
Uitgangspunt is daarbij de formele draagvlakmeting begin 2019 te laten plaatsvinden.
Ingangsdatum van de heffing is l januari 2OL9. De draagvlakmeting staat onder toezicht
van een notaris.
4. Termijn
De BIZ kan worden opgericht voor een periode van 1 tot maximaal 5 jaar. In dit geval is
gekozen voor een termijn van 5 jaar. Verlenging is mogelijk mits de procedure tot
opstarten opnieuw wordt uitgevoerd (hiervoor dient een nieuwe verordening te worden
vastgesteld en een nieuw draagvlak-onderzoek te worden uitgevoerd).

Kanttekeningen en risico's
Indien de genoemde activiteiten in het B|Z-actieplan niet voldoen aan de gestelde
voorwaarden in de Wet op de bedrijveninvesteringszones bestaat het risico dat de
belastingrechter in een procedure oordeelt dat er geen wettelijke grondslag is voor de
heffing van de BlZ-bijdrage. Dit kan leiden tot een (partiële) onverbindend verklaring van
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de verordening

Financiële gevolgen
De opbrengst van de BlZ-bijdrage neemt een bijzondere plaats in binnen de gemeentelijke
heffingen. Enerzijds omdat dit een belasting is die op verzoek van de belastingplichtige
zelf wordt geTntroduceerd.
Anderzijds omdat de opbrengst niet in de algemene middelen valt of dient ter dekking van
door de gemeente gemaakte kosten. De opbrengst zal aan de Stichting in de vorm van
een subsidie worden uitgekeerd onder inhouding van de perceptiekosten.
De risico's van eventuele meer- of minderopbrengsten zijn voor rekening van de Stichting
Hierbij kan gedacht worden aan een hoger dan ingeschat percentage oninbare bedragen
als gevolg van bijvoorbeeld faillissement van de belastingplichtige maar ook fluctuerende

WOZ-waarden kunnen leiden tot meer- of minderopbrengsten.
De initiële kosten die door de BsGW in rekening worden gebracht zijn geraamd op
€ 3.500,- voor 2019. Vooralsnog heeft BsGW aangegeven dat in de volgende jaren geen
sprake zal zijn van (extra) perceptiekosten. Mochten er desondanks in de toekomst sprake
zijn van extra kosten, dan zullen deze in mindering worden gebracht op te verlenen
subsidie.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoerinq

Bij een positief stemresultaat treedt de verordening inwerking en zullen de BlZ-bijdragen
geheven en ingevorderd worden. De gemeente Weert heeft per l januari 2015 de
uitvoering van haar belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond. Dat betekent dat de gemeente deze
taak zelf niet kan uitvoeren. De kosten die de BsGW hiervoor berekent worden in
mlnderlng gebracht op de te verlenen subsldle aan de Stlchtlng.
Evaluatie
De Stichting dient jaarlijks uiterlijk vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar een

schriftelijk verzoek om BlZ-subsidie in bij het college. In afwijking daarvan wordt voor het
jaar 2018 het activiteitenplan en de begroting 2018 die als bijlage bij deze verordening
zijn gevoegd aangemerkt als de in dit artikel bedoelde subsidieaanvraag. De
subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene
ledenvergadering van de Stichting is vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten.
Indien de subsidieaanvraag niet aan de eisen voldoet, dan wel de genoemde activiteiten
niet in overeenstemming met de wet Bedrijven investeringszones zijn, kan het college
weigeren om een subsidie te verstrekken.
De Stichting brengt het college uiterlijk vóór 1 april van het jaar volgende op het
subsidiejaar een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde
activiteiten. Het inhoudelijk deel van dit jaarverslag bevat een verantwoording van de
uitvoering van het activiteitenplan. Indien de Stichting niet heeft voldaan aan de
subsidievereisten dan kan de gemeente het subsidiebedrag (deels) terugvorderen.

Gommu nicatie/ participatie
Voorafgaand aan de besluitvorming hebben de initiatief nemende ondernemers de
bijdrageplichtigen reeds geinformeerd over de BIZ. Dit is een belangrijk onderdeel van de
communicatie rondom de draagvlakmeting die, na vaststelling van de verordening door de
raad, plaats moet vinden en door de gemeente uitgevoerd worden.
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De gemeente dient de bijdrageplichtige ondernemers te informeren over de inhoud van de
verordening en de gemaakte afspraken. Bij de schriftelijke draagvlakmeting zal deze
informatie dan ook worden meegenomen in de vorm van een informerende brief.
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.

Advies raadscommissie

Bijlagen
a

a
a

a

Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie
voor de Bl-zone bedrijventerrein Kampershoek Weert 2OI9-2O23.
Kaart van het aangewezen gebied.
BIZ actieplan Kampershoek incl. begroting.
Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weeft - Stichting BIZ Kampershoek.
SLA overeenkomst BIZ Kampershoek.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Bu

r en wethouders van Weert

secretaris

de burqemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018

besluit
1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kampershoek BIZ.
2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone bedrijventerrein Kampershoek Weert 2OL92023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018

De oriffier.

De voorzitter.

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heiimans

