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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de raadscommissievergadering van 10 december 2015 zijn vragen gesteld over de Verordening
bedrijveninvesteringszones Centrum Bergen op Zoom 2016 (hierna: de verordening) en de subsidie voor
ondernemersvereniging Sterck. In deze brief lichten wij toe dat de verordening en de door Ondernemersvereniging
Sterck ingediende aanvraag ter verkrijging van een stimuleringssubsidie los van elkaar moeten worden gezien. Voor nu
ligt voor u ter besluitvorming de verordening voor, en daarmee dus de vraag of u de ondernemers wil faciliteren in het
heffen van de Bil-bijdrage. De stimuleringssubsidie voor evenementen en beleving in de binnenstad ad€ 93.000,- staat
los van de Bil-bijdrage. Het betreft hier twee afzonderlijke en te onderscheiden geldstromen.
Verordening bedrijveninvesteringszones Centrum Bergen op Zoom 2016
In een Bedrijveninvesteringszone (Biz) betalen ondernemers samen mee aan een aantrekkelijk en veilig winkelgebied .
De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren . Een
ondernemer in een Biz betaalt mee aan de activiteiten via de belastingmaatregel. Aangezien de experimentele Wet Biz
per 1januari2016 eindigt en de huidige Wet biz de mogelijkheid biedt om een 'nieuwe' Biz in te stellen, heeft Sterck op
20 juli 2015 een verzoek ingediend. Sterck wil voor de maximale periode van 2016 t/m 2020 een Biz instellen voor het
centrum (binnenstad) van Bergen op Zoom.
Op basis van de Wet biz heeft de gemeente de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen (bedrijveninvesteringszone)
waarbinnen een bestemmingsheffing (de Biz-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van door een
gekwalificeerde meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel
het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang. De gemeente keert de opbrengst van de Bizheffing (onder aftrek van de perceptiekosten) in zijn geheel uit aan Sterck, dat de activiteiten namens de bijdrageplichtige
ondernemers uitvoert.
In de afgelopen periode heeft tussen Sterck en de gemeente intensief ambtelijk overleg plaatsgevonden over het
beoogde gebied, de beoogde activiteiten en het voor de ambities benodigde tarief van de Biz-bijdrage. Het proces tot het
daadwerkelijk instellen van een Biz begint wanneer Sterck met de gemeente, als uitkeerder van de geheven Bizbijdragen, een uitvoeringsovereenkomst sluit waarbij Sterck zich verbindt de beoogde activiteiten daadwerkelijk te zullen
gaan uitvoeren, indien de BIZ wordt ingesteld. Deze uitvoeringsovereenkomst is inmiddels gesloten. De door u vast te
stellen verordening treedt pas in werking na de nog te houden formele draagvlakmeting onder de bijdrageplichtige
ondernemers, indien uit de draagvlakmeting blijkt dat een meerderheid van de bijdrageplichtige ondernemers achter het
instellen van een Biz staat.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600AA Bergen op Zoom
1 www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
8 BIC: BNGHNL2G

De medewerking van de gemeente houdt in dat de Samenwerkende Belastingdiensten West-Brabant (BWB) de Bizbijdrage als belasting heft, waarna de gemeente de opbrengst van de heffing in de vorm van een subsidie uitkeert aan
Sterck, met aftrek van de perceptiekosten. De vereniging dient per jaar een verantwoording af te leggen over de uit de
Biz-bijdrage uitgevoerde activiteiten. Samenvattend: de BWB en de gemeente zijn dus verantwoordelijk voor het proces
gedurende het opleggen van de aanslag tot en met het innen van de Biz-bijdragen en de uitkering van de opbrengst aan
de vereniging .
Subsidieaanvraag Ondernemersvereniging Sterck
Zoals hiervoor aangegeven staat de stimuleringssubsidie voor evenementen en beleving in de binnenstad ad€ 93.000,los van de Biz-gelden. Het bedrag voor deze subsidie is gevoteerd in de begroting. De aanvraag om toekenning van een
stimuleringssubsidie moet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de door het college vastgestelde
beleidsregel 'subsidie binnenstad ten behoeve van activiteiten en evenementen met een economische spin-off.
Natuurlijke en andere rechtspersonen kunnen voor een stimuleringssubsidie in aanmerking komen ten behoeve van het
realiseren van een activiteit of een evenement met een economische spin-off in de binnenstad. Een van de voorwaarden
is dat de activiteit of het evenement een economische spin-off voor Bergen op Zoom moet hebben, dat wil zeggen moet
bijdragen aan het economisch functioneren van de binnenstad dan wel een impuls moet geven aan de lokale economie.
Het college is bevoegd om de stimuleringssubsidie toe te kennen . Sterck heeft ons verzocht om de stimuleringssubsidie
voor 2016 aan hen toe te kennen . Wij zijn dit nu aan het beoordelen en de voorwaarden aan het opstellen waaronder de
toekenning dient plaats te vinden. Het gaat daarbij onder meer over de financiële verantwoording achteraf (bijvoorbeeld
door middel van een accountantsverklaring). Wij nemen daarin de door u gemaakte op- en aanmerkingen mee. Het feit
dat Sterck het subsidiebedrag reeds als toegekend heeft opgenomen in haar eigen meerjarenplan, laat onverlet dat
voldaan moet worden aan de subsidievoorwaarden en formeel nog besloten moet worden over de toekenning .
Verzoek en toezegging
Voor nu vragen wij u om medewerking te verlenen aan het instellen van de bedrijveninvesteringszones voor het centrum
van Bergen op Zoom en daartoe de verordening vast te stellen. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere
stappen in het proces rondom de instelling van de Biz.
Voor wat betreft de toekenning van de stimuleringssubsidie voor evenementen en beleving in de binnenstad, zorgen wij
ervoor dat u wordt betrokken bij onze afwegingen, zodat u op een juiste manier invulling kunt geven aan uw
kaderstellende rol.
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