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Beëindigen uitvoeringsovereenkomst BIZ Nieuweweg

Voorgesteld besluit

1. De uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de BIZ Nieuweweg per 1-1-2022 te 
beëindigen.
2. Het SVHW op te dragen om de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage per 1-1-2022 te stoppen.

Inhoud
Inleiding
Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de oprichting van een 
ondernemersfonds. De huidige activiteiten van de BIZ Nieuweweg, zoals parkmanagement en 
bedrijfsbeveiliging, worden ondergebracht in het ondernemersfonds. Het continueren van de huidige 
BIZ-constructie is daarom niet wenselijk. 

Beoogd effect
Het stopzetten van belastingheffing en subsidieverstrekking aan de BIZ Nieuweweg. 

Argumenten
1.1 Gemeenteraad is bevoegd om belastingheffing stop te zetten 
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd een lokale belasting af te 
schaffen. Wanneer de raad hier zelfstandig toe beslist is zij conform de Wet op de 
bedrijveninvesteringszone en de memorie van toelichting niet verplicht om een draagvlakmeting te 
houden onder de leden van de BIZ. 
1.2 Stopzetten uitvoeringsovereenkomst voorkomt dubbele belasting voor ondernemers op 
bedrijventerrein Nieuweweg
Formeel zou de uitvoeringsovereenkomst met de BIZ van rechtswege vervallen op 31-12-2022. 
Ondernemers op dit bedrijventerrein zouden dan een jaar dubbel belast worden, terwijl het 
uitvoeringsniveau gelijk blijft. Het is daarom wenselijk om de uitvoeringsovereenkomst, en daarmee de 
subsidierelatie, te beëindigen bij inwerkingtreding van het ondernemersfonds op 1-1-2022. 
2.1. SVHW heft de BIZ-bijdrage namens de gemeente
Het SVHW voert momenteel op basis van delegatie de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage uit 
en zal dit met terugwerkende kracht tot 1-1-2022 stop moeten zetten.

Kanttekeningen
1.1 Er heeft geen draagvlakmeting plaatsgevonden onder alle leden van de BIZ
Een officiële draagvlakmeting is alleen noodzakelijk als de bijdrageplichtigen zelf een verzoek 
indienen voor opheffing. In dit geval ligt er geen formeel verzoek tot opheffing, maar heeft het BIZ-
bestuur wel de wens uitgesproken om de BIZ in 2022 niet te continueren. Daarnaast zijn de leden van 
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de BIZ op de hoogte van de oprichting van het ondernemersfonds. Er zijn geen signalen geweest dat 
de voorkeur uitgaat naar een BIZ-constructie in plaats van een ondernemersfonds. De methodiek 
achter de berekening van de BIZ-bijdrage is anders, maar in de meeste gevallen zijn de lasten 
vanwege schaalvoordelen van het ondernemersfonds straks lager t.o.v. de huidige BIZ-bijdrage. 

Financiële informatie
Zowel de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage, als het uitkeren van de subsidie aan de BIZ 
Nieuweweg komt per 1-1-2022 te vervallen. 

Communicatie
Het BIZ-bestuur en de leden worden op de hoogte gebracht van het genomen besluit.

Vervolg
De verplichtingen die verband houden met een definitieve afrekening worden conform de getekende 
uitvoeringsovereenkomst afgehandeld. 

Openbaar
Ja


