
   
   

Besluit van college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.266957 / D.1472205 

Datum document 16 februari 2023 

Onderwerp Tweede subsidie BIZ 2022 

Opsteller Luiten, Ron 

Afdeling team Belastingen, WOZ en verzekeringen 

Portefeuillehouder G. Rebel 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 24 februari 2023 

 
 

Toelichting besluit 
   
   

Advies - instemmen met bijgevoegde brief aan Stichting Ondernemersfonds 't Hart 
van Huizen 
- daarmee tevens in te stemmen om het tweede deel van de geinde BIZ 
belasting 2022 voor een bedrag van € 26.301,38 als tweede subsidie BIZ 
2022 uit te keren. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding De BIZ belasting wordt opgelegd door de gemeente. Hetgeen is ontvangen 
aan belastinggelden wordt als een subsidie uitgekeerd aan de Stichting 't 
Hart van Huizen. 
Ten aanzien van de nog openstaande posten worden 
invorderingsmaatregelen getroffen en wordt, na betaling, alsnog als 
subsidie uitgekeerd. 
  



   
   

Kaders - Belastingverordening BI-zone centrumgebied Huizen 
- Uitvoeringsovereenkomst d.d. 8-12-2021 

   
   

Doel/beoogd effect n.v.t 

   
   

Argumenten Met dagtekening 31 augustus 2022 zijn de aanslagen BIZ belasting 2022 
opgelegd met als vervaldatum 31 oktober 2022. Op basis van het kohier 
2022 bedraagt de BIZ-opbrengst 
totaal € 121.930,20. Uitsluitend worden gelden uitgekeerd in de vorm van 
een subsidie die daadwerkelijk zijn ontvangen. Dit onder aftrek van de 
vooraf vastgestelde perceptiekosten van  
€ 6.500,00 (kosten heffing en inning). 
In december 2022 is een eerste subsidie BIZ uitgekeerd van totaal € 
82.849,72. Het tweede subsidiebedrag van € € 26.301,38 kan betaalbaar 
worden gesteld. 

   
   

Kanttekeningen n.v.t. 

   
   

Alternatieven n.v.t. 

   
   

Financiën Voor de gemeente zijn geen Financiële aspecten van belang. 
Uitsluitend ontvangen BIZ-bedragen worden via een subsidie uitgekeerd.   
  

   
   

Participatie n.v.t. 

   
   

Communicatie n.v.t. 

   
   

Uitvoering en evaluatie n.v.t. 

   
   

Geheimhouding n.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door H. de Bruijn, R. Ligthart,, O. van Rossem, R. van Noord, A. van der Slik 

   



   
Bijlagen 1- brief tweede subsidie uitkering BIZ 2022 

 




