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*Z7358F664FA* 

Raadsvergadering van 29-09-2016   

Afdeling : Raad  Raadsvoorstel: 
RAD-001313  

Naam opsteller voorstel : Schoenmakers, Harold  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/026329  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Financieringsstructuur Stichting BIZ ondernemers binnenstad 
 
Voorstel  
1. In te stemmen met de financieringsstructuur Stichting BIZ ondernemers binnenstad; 
2. In te stemmen met de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-
bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021”. 
 
Inleiding  
In 2015 hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente als 
belanghebbende partijen in de binnenstad van Weert afspraken gemaakt in het Pact van 
de Binnenstad. Belangrijke ambitie van het Pact is om gezamenlijk en met vereende 
kracht en inspanning de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten, het economisch 
functioneren te versterken en hieraan middels Centrummanagement 2.0 uitvoering te 
geven. 
 
Belangrijk instrument hierbij is de vorming van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). In 
navolging van de vastgoedeigenaren die in 2016 een BIZ voor vastgoedeigenaren hebben 
ingesteld is een plan opgesteld voor de invoering van een BIZ voor ondernemers per 
2017. Middels een BIZ gaan alle ondernemers in de binnenstad hun steentje bijdragen aan 
het vergroten van de aantrekkelijkheid en het versterken van de economische 
ontwikkeling van de binnenstad. 
 
In de binnenstad van Weert wordt momenteel enkel samengewerkt tussen ondernemers 
die zich op vrijwillige basis verenigd hebben in ‘Centrum Weert Promotion’, hierna te 
noemen CWP. Om een breder samenwerking onder ondernemers te bewerkstelligen en de 
samenwerking met andere partijen in de binnenstad te intensiveren (tussen ondernemers 
maar ook met vastgoedeigenaren, gemeente en bewoners) en tegelijkertijd om de 
(financiële) slagkracht te kunnen vergroten, zijn het Pact en CWP voornemens per 1 
januari 2017 een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor ondernemers in te stellen. In een 
tijd waar centrumgebieden onder druk staan is gezamenlijke investering een absolute 
must om de binnenstad van Weert op niveau te houden. Stilstand zou immers 
achteruitgang betekenen. 
 
Beoogd effect/doel  
Alle ondernemers in de binnenstad van Weert structureel te laten bijdragen aan de 
economische ontwikkeling van de binnenstad. 
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Argumenten  
Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de 
bevoegdheid om een gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone (BIZ)) 
waarbinnen een bestemmingsbelasting (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter 
financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra 
voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de 
ondernemers als het algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten 
en voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die 
niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. 
 
Kenmerken BIZ 
In de kern komt de opzet van de Wet BIZ erop neer dat de gemeente haar exclusieve 
recht om belastingen te heffen, inzet om initiatieven van een groep ondernemers te 
financieren. Daarbij heft de gemeente op verzoek van de gezamenlijke ondernemers een 
belasting die vervolgens als een subsidie wordt uitgekeerd aan een door de ondernemers 
opgerichte BIZ-organisatie. Deze organisatie is verplicht de vooraf overeengekomen en 
vastgelegde activiteiten en voorzieningen te realiseren. 
 
Goede voorbereiding 
Omdat de BIZ-bijdrage een belasting is waaraan alle ondernemers moeten bijdragen, 
voorziet de Wet BIZ in een groot aantal waarborgen tussen initiatief en uitvoering. Na een 
informele fase waarin eerst de ondernemers onderling en vervolgens met de gemeente de 
mogelijkheden voor een bedrijveninvesteringszone verkennen, volgt de formele fase die 
bestaat uit de oprichting van een BIZ-organisatie, het opstellen van een uitvoerings-
overeenkomst het vaststellen van een verordening, een draagvlakmeting en 
inwerkingtreding van de verordening.  
 
Eigen verantwoordelijkheid gemeenteraad 
De vaststelling van de bedrijveninvesteringszone door de gemeenteraad is een belangrijk 
moment bij de totstandkoming van de BIZ. De gemeenteraad heeft een autonome positie 
om de bedrijveninvesteringszone in te voeren. De gemeenteraad heeft dan ook de vrijheid 
om af te zien van het vaststellen van de verordening, of deze op punten anders in te 
richten. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten dat zij het exclusieve recht om 
belastingen te heffen wil inzetten voor een groep ondernemers. 
 
Kanttekeningen  
N.v.t. 
 
Financiële gevolgen  
De perceptiekosten, geraamd op € 5.000,- voor 2017 en voor de navolgende 4 jaren 
geraamd op € 2.500,- op jaarbasis, worden in mindering gebracht op te verlenen subsidie. 
 
Voor het uitvoeren van de draagvlakmeting is tijdelijk extra personele inzet vereist. 
Tevens is toezicht op de draagvlakmeting van een notaris vereist. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Na vaststelling van de BIZ-verordening door uw raad, voert het college de in de 
Wet op de bedrijveninvesteringszones voorgeschreven formele draagvlakmeting uit. De 
raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van deze draagvlakmeting en de 
voortgang van het project.Verder zal jaarlijks toetsing plaatsvinden of de bestedingen door 
de stichting conform de uitvoeringsovereenkomst zijn. 
 
Communicatie/participatie  
Voorafgaand aan de besluitvorming hebben de initiatief nemende ondernemers de 
bijdrageplichtigen reeds geïnformeerd over de BIZ. Dit is een belangrijk onderdeel van de 
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communicatie rondom de draagvlakmeting die, na vaststelling van de verordening door de 
raad, plaats moet vinden en door de gemeente uitgevoerd worden. 
De gemeente dient de bijdrageplichtigen 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  
1.  Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie 

voor de BI-zone binnenstad Weert 2017-2021 
2.  Meerjarenprogramma en begroting.  
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001313 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
1. In te stemmen met de financieringsstructuur Stichting BIZ ondernemers binnenstad; 
2. In te stemmen met de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-
bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021”. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


