
Uitvoe ringsov ereenkom.t BIZ CentnJm Ber~n op Zoom 2022 -2026 

Gemeenll lkr¡aen op Zoom 
Ondemtmersven!niging Stad En R~ío Commereiile Krlng (STERCK) 

Onder¡¡et&kanden 

De gemeente Bergen op Zoom, hierbij rechtsgeldig vertegerr,voorotgd door de we.lhouder Eronomisd'le Zaken, 
r-..andelend ter urtvoenng van het besluit van btJ-rgemeester en wethooders van Be,çen ~ Zoom 
d.d 19 oktober 2021 htema verde< te noemen 'de gemeente·: 

en 

Ondememersverervg:ng Stad E.'l Reg!O Commerciële Knng {ST ERCK). hierbij redltsgedíg -.,ertegenwoorá,gd door a 
·n hun hoedanigheid ~-an waarremend voorzítter respectievelijk 

waarnemend penning!Tleester, hierna te noemen ·œ veraoig,ng". 
Hier ge2ameniijk ger..oemd •partijen·, 

overwegende dat, 

de ve~ng kenbaar ~.eeft gemaakt voor het winkelgeb!ed Centrum Bergen op Zoom (hierna te n<>e(l'lOO . 

Wlllkelgebied) te komen tot de nsteUing van een Bedrijven lnvesteríngszone (BIZ) zoals bedOOd in de Wet op de 
bedrijveninvesteringsz.one (Wet bz). die op 19 november 2014 in werl<ing is gelredefl, en de gemeente Bergen op 
Zoom heeft verzocht hieraan haar medewericing te verlenen: 
de venngr,g een meerjarenplan 'BIZ Centrum Bergen op Zoon 2022 -2026" (bijlage 2} heeft opgesteld, ·œt bij 
deze overeenkom& 1s gevoegd. waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de 812-51.bsidie te besteden: 
dat eind 2020 van de getx-uikers van de in totaal 346 rvet--Mlílingen ind~ gebied 110 zich Uli hebben gesproken 
over de vraag of er voor het gebied ai dan niet een BIZ dient te worden inges!aid; 
de meerderheid van da respondenten (90%) zich toefl heeft litgesproken v6ó< de instelling van een BIZ· 
dat tiet proces 001 te kooien tot een BIZ door de coronapandemie Yertragir,g heeft opgelopen: 
dat doo< de vereniging in 2021 ;s gezocht l'laar eeo evenwichtiger vefdeling van de bijdragen ovar de 
bijdrageplichögen. 
dat de vereniging de plannen voor een rueuwe BIZ op 13 september 2021 I'\ een infonnele t:xjeenkomst heeß 
gepresenteerd aan de daarbij aanwezige oodememers (gebruiker:; van de panden} in hel gebied als aanged,id op 
de situatiekaart behorend~ de Vernroening ~verwwesleringszones Centrum Bergen œ Zoom 2022-2026. 
bijlage 1 {hierna te noemei: hel gebied) 
daarmee de verwadililg is geredltvaardigd, dal kan worden ..ooaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet biz 
stelt aan de instelling van een Sil; 
de gemeente te kennen heel! gegeven zich daarom te zullen insf)annen om te komen tot een 812 '(00( het gebied: 
op basis van de Wet biZ de roogelíjldleid ontstaat om de uitvoering van het meerjarenplan "BIZ Centrum Bergen op 
Zoom 2022-2026" (bi~age 1) te financiertlf'1 rnddels BtZ-òljdragen v~ de ondernemers ìn het gebied, waatbq de 
gemeente die bijdragM als subsidie aan de vereniging kan verstrekken, na aftrek van de perœptiekosten. 
Artikel 7 tid 3 van de Wet ba bepaalt dat de gemeente met de subsidieontvanger een overeenkomst wit als 
bedoeld in artlœl 4:36 van de Algemene wet bestuursr8dlt (A~): 
de partijen mede gelei op de inzet van ~txieke gelden te allen~ een transparante en een democratisch 
verantwoorde werkwijze zullen hanteren. 

komen tiet votgerde overeen. 

Artikel 1 
Begrippen 

Wet de Wet cp de bed~verwrwesteringszone (Wet biz); 



812-- het bij de veronieoog vast te steilen gebied: 
BIZ-bijdrage. hetgeen daarooder in de wet ~t vers~., 
BIZ-subsidie. de op bam van de verorclerung en de wel le verlenen: 
Colege: het college '4l'l burgemees ter eo welhouders van Bergen op Zoom: 
Bijdr~ligeo degenen op Me op grond van art!l(el 4 Id 1 van de verofdenmg een be!astingpiicht nJst 

Artik•I 2 
Doel van d• ~tNnkomst 
De overeeni(omst is gebas&erd op arM 7. !id 3 van de w&t Zl¡ beoogt de afspraken t.Jssen partijen te regele<1 met 
ootrekklng tot de insálrig var eef\ BIZ voor het gebied 9'/eoals de veriemlg van een BlZ-subsi:lie. 

Artikel J 
Duur van 11- o~omst 
De overeenkomst eindigt van redìtswege op 31 december 2026. Voorts !!W,cigl deze overaenlcomst op de dag dat Ì\el 
ooll&ge vaststelt. dat zcafs tiijkt vit de 1,its!ag van de draagvlalQT\ellng zoals genoemd ri art~ 4 rset wordt voldaan aar 
het bepaalde 111 artikel 5 van de wet 
Wanneer zich een of me8' van de volgende srtuabes voordoet ruUen partijen ,n overleg Iraden over de dan ontstane 
s1~alle wal kan letden tot tussentijdse wijziging van- dM wel beëm,g,ng van deze overeenlcomst 

a -Mji.igingen rn (lande lí¡lce i wetgeVIOÇ er,jof besluiten 
b gerectilefijke uitsp<aken die gevctgen hebben voor de BIZ-01¡ó-ager: ; 
e voo1ljdige op/'.effing van de vereniging, 
d het niet (meer¡ ~kioen docr de ,ererugIng aan de vo«Waarden gesteld ,ri riel ì lid 2 onder a van de wet 
e t'.et niet nakocnen van afspraken OO<J< de vererngll'lg 
f. 1ntrel<klng van de Verordening bedríjveoovesteringsz.011e Centrum Bergen op Zoom 2022-2026 . zoals bedoekl 

1n artik81 6 van de Wet biz 

Artikel -4 
OmsehrlJviag van het ;ebied WlWOP dtzt OYtrHNIOm&t betrekking heeft 

1 Het gebied waar.ioo< de beoogde BtZ word t ingesteld bestaat Ult ééfi tarieVOOP- 
2 Oe aangewezen gebieden met ~de tarie\'en zi¡n vermeld op de bij de v8"C('dening beho<enoe en 

daarvan deel uitmakende kaart {bijlage 1) 
3 Deze ()'l(ereer\komst beva1 nadn..ö'.ef~ geen toezegging over (de hoogte var,j de jaar1~1cse uilk91ing aan BIZ 

subsidie door de gemeen te. Dezs IS namelijk~~ van de opb<eogst van œ SIZ..{)~en van de Bl 
zone 

Artikel 5 
Veror~ng 8'-iont Binntnltad Bergen op Zoom 2022-2026 

1. De gemeen!efaad zal Litertijk in de maand november 2021 women voorges1BKI sen V~ 
bedti jvernnvesle<ingszone Smenstad Sergen op ZOOIT1 2022-2026 vast te stelleo zoals bedoe ld In artikel 1 

van de wet 
2. ln daze vero-denng wortlt bepaald dat een BIZ-Ojdrage zal \IIOOJen gehe'leri >Jan degeflen die de in de BIZ 

gelegen onroeœode zaken gebruik en of bezitten 

Artikei 6 
Orugv!ámating 

1 De gemeente zal in noven'berídecember 2021 een draag.,~ v-;woe<eo zoals bedoeld in~ 4. lid 1 
van de wet om vast te stelen of voldoende steun bestaat voor de hèftng van 88() BIZ-bijdrage onder de 
bijdrageplich~ 

2 De verfriçir,g zal zich inspatlr.eri om voldoende draagvlak voor de BIZ~rage I& creöe'en en de gem~nle ter 
zijde staan bij het lÀt\'Oer8fl van de draag,lakmeting. 

Artikel 7 



Amvraaig Btl•subsidit 
1 Oe vereniging dient utterii¡k op 1 septembe r van hel voorafgaande ¡aar eeri sd1ri1Mjka aanvraag om BIZ 

subsidie in Oí hst college. {ln afwiJ<¡ng daarviV! cien.I zij de subsKi6aatwr aag oxx he{ jaar 2022 uítet1ijk op 31 
maart 2022 i'IJ 

2 De subsidieaanvlë)(Jeri bevatten een begroting en een aclivil&ttenplan. ln dit acï'¥iteitenplan geeft de vereniging 
aan Mllœ acü,,iteiten ZJj voornemens is uit te voeren, die ~n gericht Cl' hel beve<deren van da ecoocmisehe 
ontwikkeling, 1881baarheid, veiligheid, ruimtelijke ~eil of eeo ander mede pub!iek belang ,n de openbare 
ruimte van de BIZ. Daanoo kunnen ook acti,.;teiten Cl' het gebied vclll p<omc6e bEhxen vw zover deze het 
publieke belang ln de openbare ruimte dertef1 . 

'3. De vMeniging stelt dï aciivilertenplan op n OY9l'leg met de gemeent e. 
4 De vereni11ng zal geen verp' ichtíngen met ñnancië4e gevolgen aangaan cie hoge! ~n dan de ¡aarlijkse 

subsidie van de gemeeote . 
5 De vereniging zal geen v9'plíd1bngen rr.e! insnciêle gevolgen aangaan die de loopti¡d ·.-ar deze overeenkcmst 

ovefSChrijden. 

Artikel 8 
Hoog• BQ-1ubsidie 

Het college verstrek, de vereniging jaarli jks een BIZ-subsidie als bedoeld,,, artikei 7 van d8 wet Deze subsidie 
bedraagt de daadwerkelijk in hel kalenderjaa r neQ:l ootvangen BIZ-bijdragen. Terugbe talingen als gevolg van 
eventuele orvnbaartield van openstaande YOrdemgeo lelden tol een lager S1Jbsidiebedrag. Op de opbrengst 
van de k)ta,e BIZ-bijdragen worden aan de heffing vertiondeo ¡aartjkse perœpnekosten in rrindering gebracht. 
Dit bedrag Is gebaseerd Cl) € 10,00 per aanstag¡BIZ ~drageplichtige 

2 De subsidie wcw-dt overgemaakt op de baokreicening van de ...-.nlgi ng en uitbetaald in 4 temlÍ jnen, te weten 
¡anuari - r,,,a;r. - ¡un, - oktobe< van het belastingkalenderja ar. 

3 De ver&niging ver-pich t zich de acb'lileiten te verrictien zoals vastgesteld in het aaivileilenpiarl en waarvoor 
de BIZ-subsid ie WOl'dl V8fS1reld. 

Artikel 9 
Jaarverslag. wrantwoording na afloop ,ubsidltjaar 

1 

2 

3 

4 

5 

De vereniging brengt hel cdege uite,ifl op 1 jvni van het ¡aar 'IOlgerrd op het subsldi ejaar een financiee l en 
irfu.Jdelijl verslag lit van de door haar gereati5eerde acti._,,,_ Het ;nhoudeilfk deel van het jaarversiag 
bevat een verarnwooro ll'lg .-an de uitvoo:ing van het actívit eitenplan met een goedgek eU'de 
accounlarcsvendaring. 
De ,4Jgemene Ldde<lvergade<ing kan hel best.uur ron de verenigng verioek en het activiteiteoplan dan wel 
ooderdelen daarvan, zoals dal aan de gemeente is voorgelegd, te~- ln dat geval zal hel ~uur vM de 
veren¡ging op basis van het gewij zigde aci!viteitenplan verantwoo<di ng als bedoeld ,n lid 1 afleggen. 
He! verslag óient te l.ljn vastgesteld door de AJgemene Ledenvergadering van de verenig ing middels e-en 
besluit dat in overeenstenmng met haar statuten is genomeo . 
De vereniging xan het college sc:tlriflefijk en met redenen omkleed om ~maal 8 weken l.ilsteJ vragen voor 
r.el uitbrengen van de hier.o::,- genoemde verslagen. Dit verzoe« moet .. ééf1 maand \/OOI' het verstrijken 
van de dalln genoemd in het wste iid bcj het ccilege worden ingecieoo. Uiterqk 2 weken na ontvangst van 
het verzoek om ll!tstal bests! het coUege oi het verzoek wordt ingewìlgd. 
De gemeente betYJudt ZJdl het rec:tlt voor om, inden men daar ameld,ng toe zet, VOO( rel<Mtng van hel 
gemeen tebestu ur, een al dan niet aanvuKend aaoun tantsondefZoek te laten verrichten. De v«eoig1ng 
verleent in dit geval naar volledige mooewerkíng aan dit onderz oek door het beschikbaar stellen van gegeyen s 
anderszins. 

ArtiMI 10 
Vasts'-'líng BLZ.subsidie en tindafrnaníng 

1 Binnen 18 wel(OO na ontvangst van het Jaarverslag cooform het bepaa lde in riel 10 stelt het coliege de 
hoogte van de B!Z-subsl(ia over het vooralgaMde St.tSl<Mljaar definitief vast. . 

2 Wanneer het vastgestelde bedrag hoger is dM het verstrekte voorschd, zal de gemeen1e het verschi bnœn 
drie weiten aan de 'f'efeniging uitbetalen 



3 Wanneer {bljvoo1Jeeld door oninbare posten of ger,onoreerd e bezwaar- en beroepschriften) het vaslgestelde 
bedrag lager is dan het ~trekte voœscrot zal dit verschi l worden 'l'errekend met de uit te betalen subs«lìe 
van het dan k>pende subskliejaar dan wel zal de verenig!l'lg het verschil brinen drie maanden aan de 
gemeente betàen 

4. W'allf!eer de vetenijng kenneijk in geb<eke is bij de litvoering van het activiteitenpjan. kan het coleçe ,n 
oveoeg met de ~ng besutan het vast ts steten subsidiebedrag lager vast te stellen. ln dat geval wordt 
het ve<sdl1 uueo het subsldìet)edrag en de ontvangen BIZ blpjragen door de -.-eranlglng terugbe!aald aiV'I de 
leden. 

5 lrlóien de verer,gng het adiVlteitenphm g~ (i gedeelaijk niet kan ¡it,,,œren als gevolg van maatregelen of 
bepericilgen iweiegd door de ovem8!d (ol/8miacht) wordt cit riet aangemer1<t als een gebrek 1n de uitvoemg 
van het activiteitenplan ln dat gevai vormt hel geheel of gedeelt~ niet uitvoeren van het acti '<itadenpj311 
geen reden om het subsiciebedrag op een lager beàag vast te s!eilen 

6. ln het geval de vereniging het acbviaitenplan niet kan lMv~n als gevclg van óe situatie ats bedoeld ,n fid 5. 
zal de vereniging eeo batig saldo aan ontvangen subsióe dal ,n enig ¡aar is ontslaan niet behoeven terug ta 
betalen aan de gemeente :Je vererugrig kéll in dat geval het batig sak.lo toe-.,oegen aao de algane(le 
reseves ¥an de verenÌi4ing. 

Artikel 11 
8-ndígìng van de BIZ 

1 De vereniging kan de gemeente, mien zij voldoet aan de ~ die worden genoeroo in artikel 6 van 
de wet. verz08l<en de Verorderung badríjvef"swesteringsz.or,e Bmen.5tad Bergen op Zoom 2022-2026 ITT le 
treöen 

2 lncien óe gemeenteraad daartoe t>esluit 
a stopt de subsicieverstrekking met ingang van de datum van het inlnlkken van de ven:x-deoog, 
b. zal de etOdafrekenr,g plaatsvindoo naar deze dalv:n met cief1 vemand6, dat indien een batig saldo 

overt>lí¡fl dit door de vereNgng confonn haar staMen zal wcroen besteed, indien eer iekŒt overblijft. dit 
voor rekernng van de vereoigiog ~i¡ft 

e wordt deze overeenkoms1 na de eindafrekening ontbonden. 

Artikel 12 
Beëindiging van de ovtrNnáomsl 

Oe gemeente kan dez.e overeenkOfTlSI beêtndigen, 1ndioo de ve,an¡g¡r,g: 
a. in surseance verl<eert dan wel fa~het s vendaar<t 
b. niet voldoet aan de eisen die ter zalle 1n artikel 7 ltd 2. van de wet worden gesteld. 
c. hande<t ,n strijd met haar statuten; 
d zich niet houdt aan haar ve~1chtmgen die voortviœien uil deze overeenkomst 

Artikel 13 
av.neg 
Partijen oveneggen tan minste 2 ,œer per jaar amoteli; en 1 keef per ¡aar ooswlrijk OYQ( de voortgang van de 
uitvoering van het actr.ilellenpiwi. Sii dit over.eg 1s van de Zijde van de gemerote. varut het team Ecooom,e. de 
íesultaa!manager en acœünlmariager ~g De gemeente neemt het 1nrtiabef tot deze gesprekken 

Artikel 14 
Melding van r•va• wijdgingen 

1 De sjdmg stelt het college zo spoeáig roogeli¡k, doch uterijk binnen 4 'N0ilen. schrifteii1( op de hoogte van 
meer dar, ondergesch ikte verandenngen in haar finandële situatie. 

2. Oe sâch!Jng seit hel college zo spoedig mogelij k. doch uiterlijk binoen 4 weken. schr.Wp< op de toogte van 
ear, ~ging val" de statuten, dan wel van ygrandenng of beêinó9119 van ad¥1teiten. 

Artikel 15 
Ond•moudsrvveau 

1 De kwalleit van het ondemood van de openoare n..imte in het gebied zal gelijl( Z4f1 aan het d00< de 
gemee,.-aad ,;ojgens de IBOR sys1ematiek vastgestelde ondem.:iudstweau voa dit gebied Het gaat h!aroi¡ 
om de oper,bare n.'irnte waarin de gemeen te veranìv,oorde lijk is ...ro- het beheer en ondê!tloud 



2. Als ooœ de gemeen te<aad, op erag momenl "00' kwaiteit val'\ het gekozen Ol'dernoud gekozen warnt voor 
een ander ambitieprofiel, dan wordt dit toegepast binnen de hief genoemde omgeving. 

Artîktl 16 
GachiHen 

Partì¡en rullen eventuele geschten die voortv!oeloo Uil deze overeenkomst YOOrleggen aan een door parii¡en 
gezamen lijk te benoemen mediab" Zij zuffen de kosten van deze mediation lede< voor de helft drag«i . 

2. Indien mediation niet tot e«1 oplossing tussen pañ¡er1 leid~ zijn zi¡ YTii het geschil aan de daartoe bevoegde 
rechtE!f voor te leggen. 

Artiltl 17 
Slotbepaling 
Deze overeer.ki:rnst laat ooveríet het bepaalde ,n de Algemene 'N'.31 bestuursrecht 

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend ta Bergen op Zoom op . J ... ~~ .2021. 

De gemeente Bergen op Zoom, ~emersveren191ng stad En Regio Commeíciële 7ng 
namens het coilege. __ _,.,,,,.-- namens het bestuur 

--- . -----J ,,,,.--,,,-...- ,,.,. .-, --- - e✓----- /-<~ ~---- -- _;,.-_;, . --------- - -- _í)éj.er-rcfa Lange 
--:/Wethouder Bmnenstad waarnemend voorzitter waamei'.l'lend penningmeester 

/ 
Bijlagen. 

- Gebiedskaart BIZ {documentnummer 821-021618 bijlage 1) 
• '"Mee l)arenplan BIZ Centrum Bergen oo Zoom 2022 • 2026 (doOJmentnummer 821-021612. bijlage 2) 

'i 




