
Noord, Richard van

Onderwerp:

Goedenavond Richard,

De vraagstelling is helemaal juist geformuleerd, we horen graag hoe de raad heeft geoordeeld.

Namens het bestuur met een hartelijke groet.

Dag Anne Marie,

Dank voor de mail en de stukken. Wij gaan een collegevoorstel maken.

Even voor de duidelijkheid de vraagstelling is m.i. tweeledig:

Bovenstaande klopt toch?

Met vriendelijke groet.
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1. Kan de gemeente instemmen met het door de Stichting Ondernemers Fonds 't Hart van Huizen (voor eigen 
risico en rekening) toepassen van een korting van 25% aan de ondernemers;

2. Is de gemeente bereid om een korting te verlenen op basis van de perceptiekosten, liefst over de afgelopen 
vijfjaar;

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:50
Aan: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <j.vooijs@huizen.nl>; Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>; 'RAAK administratie' 
<raak@rebelhuizen.nl>; 'Agnes Haverkort' <a.haverkort@avenuehetgooi.nl>; beheer@vandentolopticiens.nl;
Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Info 1 Hart van Huizen < info@hartvanhuizen.nl> 
donderdag 11 maart 2021 18:35
Noord, Richard van
Vooijs, Jeroen; Luiten, Ron; 'RAAK administratie'; 'Agnes Haverkort'; 
beheer@vandentolopticiens.nl; Ligthart, Rik
RE: BIZ aanslagen 2021

Anne Marie Hesta
Voorzitter Hart van Huizen 
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: info@hartvanhuizen.nl

Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC:



•%

Beste Richard,

Namens het bestuur met een hartelijke groet,

IW

Dag Anne Marie,

Met vriendelijke groet.
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Ik heb dinsdag 9 maart om 09.00 uur als reservering in onze agenda's opgenomen. Laat jij even weten of Farzad 
Ghaus dan kan? Dan stuur ik een link voor een TEAMS overleg.

Zoals gisteren in het overleg besproken stuur ik bijgaand de benodigde stukken. 
Dit betreft de jaarstukken 2020, de begroting zonder de korting en met de korting.

Van: Info | Hart van Huizen <info(5)hartvanhuizen.nl>
Verzonden: woensdag 10 maart 202110:44
Aan: Noord, Richard van <r.vannoord(5>huizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>: Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>: 'RAAK administratie' 
<raak(arebelhuizen,nl>: 'Agnes Haverkort' <a.haverkort@avenuehetgooi.nl>; beheer@vandentolopticiens.nl;
Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
Onderwerp; RE: BIZ aanslagen 2021

Gemeente Huizen
Postbus 5 - 1270 AA Huizen 
S (035) 528 1518

r.vannoord@huizen.nl
- www.huizen.nl

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 22:11
Aan: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>; Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>: 'RAAK administratie' 
<raak@rebelhuizen.nl>; 'Agnes Haverkort' <a.haverkort@avenuehetgooi.nl>; beheer@vandentolopticiens.nl;
Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
Onderwerp: RE; BIZ aanslagen 2021

Anne Marie Hesta
Voorzitter Hart van Huizen
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: info@hartvanhuizen.nl

Gemeente Huizen
Richard van Noord
sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen



HulzenGemeente

Beste Richard,

Namens het bestuur met een hartelijke groet,

Dag Anne Marie,
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Het voltallige bestuur kan dinsdagochtend 9 en woensdagochtend 10 maart voor het overleg. De definitieve datum 
zal ik dan voorleggen aan Farzad Ghaus.

Richard van Noord
sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen

Van: Info | Hart van Huizen <info(5ihartvanhuizen.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 17:28
Aan: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>; Luiten, Ron <r.luiten(a)huizen.nl>; 'RAAK administratie' 
<raak@rebelhuizen.nl>: 'Agnes Haverkort' <a.haverkort(5)avenuehetgooi.nl>: beheer(Svandentolopticiens.nl;
Ligthart, Rik <r.ligthart(5]huizen.nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:41
Aan: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis(5)huizen.nl>; Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>; 'RAAK administratie' 
<raak(S)rebelhuizen.nl>; 'Agnes Haverkort' <a.haverkort@avenuehetgooi.nl>: beheer@vandentolopticiens.nl;
Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Gemeente Huizen
Postbus 5 - 1270 AA Huizen 
«(035)528 1518

r.vannoord@huizen.nl
» www.huizen.nl

Anne Marie Hesta
Voorzitter Hart van Huizen 
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: info@hartvanhuizenjTl



Beste Anne Marie,

We hebben daarnaast ook nog een tekstblok opgenomen over uitstel van betaling.

In maart kunnen we dan met elkaar in overleg wat dit concreet kan betekenen voor de ondernemers.

Graag hiervoor jouw akkoord, uiterlijk vanavond.

Met vriendelijke groet,

Huizen

Beste Richard,

Rik Ligthart
Teamleider Belastingen, WOZ en Verzekeringen

Gemeente

Een optie is de aanslagen een maand later te versturen. Dagtekening wordt dan eind maart. De betalingen komen 
dan uiteraard ook later binnen, uiterlijk 31 mei 2021. We kunnen overigens dan nog steeds voldoen aan de afspraak, 
zoals in de Uitvoeringsovereenkomst artikel 3.2 genoemd, dat wij voor 1 juni het eerste bedrag aan jullie 
overmaken. Indien dit jullie voorkeur heeft, dan ook uiterlijk vanavond je reactie.

Dank voor je e-mail. Het is nu wel tijd om snel te schakelen. Als wij de BIZ-aanslagen nog deze maand willen 
versturen, dan moeten wij morgen, zoals in de mail van 15 februari aangegeven, de aanslagen en folders gaan 
aanmaken. Ons voorstel is om dit ook te doen. Zonder korting op de aanslag, maar waarbij we wel in de folder (zie 
bijlage) de volgende zinsnede over de coronacrisis opnemen:

Er is vandaag uitvoerig gesproken met zowel Tessa Vosjan van De Nieuwe Winkelstraat als met Farzad Ghaus van 
Stad&Co over de mogelijkheden korting te verlenen aan de leden van de BIZ Hart van Huizen voor het jaar 2021. 
Enerzijds wil het bestuur graag middels korting een steunbetuiging aan de ondernemers uitreiken, anderzijds wensen 
wij ook met een sluitende begroting het jaar in te gaan. De conclusie is dat het bestuur de BIZ heffing 2021 op dit
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'Op dit moment zijn de Stichting Ondernemersfonds Het Hart van Huizen en de gemeente in gesprek over de 
mogelijkheden van een eventuele korting op de BIZ-aanslag 2021'

(Oude tekst: Het bestuur van Hart van Huizen heeft besloten de ondernemers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen en om 25% 
korting te verlenen i.v.m. de Coronacrisis. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat een aantal geplande activiteiten niet kunnen worden 
uitgevoerd in 2021.)

Van: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 21:50
Aan: Noord, Richard van <r.vannoord(5)huizen.nl>
CC: Ligthart, Rik <r.ligthart(S)huizen.nl>: Vooijs, Jeroen <j.vooiis(Shuizen.nl>: Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>:
'Avenue 't Gooi Makelaars' <a.haverkort(aavenuehetgooi.nl>: 'Van den Tol Opticiens'
<beheer@vandentolopticiens.nl>: 'RAAK administratie' <raak@ rebel huizen. nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

<r.vannoord(5)huizen.nl>: RAAK administratie <raak@rebelhuizen.nl>: 'Agnes Haverkort'
<a.haverkort(5)avenuehetgooi.nl>; beheer(5)vandentolopticiens.nl
Onderwerp: FW: BIZ aanslagen 2021
Urgentie: Hoog

T 035 - 5281 661 
M 06 15 65 66 92 
E r.liqthart@huizen.nl



Dank al vast.

Met vriendelijke groet,

Huizen

Beste Rik,

Namens het bestuur met een hartelijke groet.

Dank voor jouw reactie. Wij gaan akkoord met de aanpassing in de folder en met verzending van de BIZ aanslag in 
februari. We kijken graag naar een datum in maart voor verder gesprek.

Kunnen jullie een voorstel doen qua data voor het overleg? Graag hoor ik dan ook wie er aanwezig zijn. Daarna kom 
ik er dan op terug.

Van: Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 13:44
Aan: 'info@hartvanhuizen.nr <info@hartvanhuizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis(a)huizen.nl>: Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>: Noord, Richard van
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Van: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 16:04
Aan: Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>
CC: Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>; Luiten, Ron <r.luiten(S)huizen.nl>: Noord, Richard van
<r.vannoord@huizen.nl>: 'RAAK administratie' <raak@rebelhuizen.nl>: 'Agnes Haverkort’ 
<a.haverkort@avenuehetgooi.nl>: beheer@vandentolopticiens.nl
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Gemeente Huizen
Postbus 5 - 1270 AA Huizen 
S (035) 528 1518

r.vannoord@huizen.nl
« www.huizen.nl

Anne Marie Hesta
Voorzitter Hart van Huizen 
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: info@hartvanhuizen.nl

Gemeente
Richard van Noord
sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen



Namens het bestuur met een hartelijke groet,

Dag Anne Marie,

Afgesproken is dat ik e.e.a. op de mail e.e.a. even kort uit een zet;

Ik wachtje mail nog even af. In de CC heb ik mijn collega's van belastingen meegenomen.

Met vriendelijke groet.
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Als voorgaande kan kunnen wij gelet op jullie verzoek daarnaast het college vragen om een bijdrage te 
leveren door middel van de gehele of gedeeltelijke inzet van de perceptiekosten (hiermee voorkomen we 
dat we direct een verplichting/ precedent hebben richting andere centra. Immers de perceptiekosten 
bestaan uit jullie eigen middelen);

moment wil behouden zoals hij is, en willen wij graag een vervolggesprek over hoe we het verlenen van een 
eventuele korting aan de ondernemers moeten gaan vormgeven met elkaar. Onze voorkeur voor een vervolggesprek 
gaat uit naar een mogelijke datum liggend in de week vanaf 1 maart, waarbij het wenselijk is dat Farzad Ghaus ook 
zou kunnen aansluiten.

Zojuist hebben wij gesproken over onderstaande mail die op 15 februari is gestuurd. Jij hebt toegelicht waarom de 
wens voor een korting op de BIZ nu toch wordt aangedragen. Ik heb aangegeven wat naar mijn idee de opties zijn.

Nogmaals het is goed om de gedachten met bureau Stad & Co (Farzad Ghaus) te bespreken. In Nederland zullen er 
meer maatwerkoplossingen gelet op corona zijn. Wellicht dat er nog andere mogelijkheden zijn.

Wenselijk is om de BIZ heffing voor 2021 over eind houden. Voor zover ons bekend kunnen we niet 
(gewoon) de hoogte van de heffing naar beneden bijstellen ook omdat deze gestoeld is op de 
belastingverordening en heffingssystematiek. Als je dat dus juridisch goed wil doen moet je eerst de 
grondslag/ stukken aanpassen (dat kost veel tijd);

Mogelijk dat wij bij de heffing/aanslag kunnen aangeven dat na betaling door de Stichting
Ondernemersfonds Hart van Huizen een restitutie plaatsvindt. Dan moeten we alleen wel kijken hoe we dit 
goed vorm gaan geven. Of dit juridisch gezien kan moet nagegaan worden bij Stad & Co (Farzad Ghaus);

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 16:11
Aan: Info | Hart van Huizen <info(S)hartvanhuizen.nl>
CC: Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>; Vooijs, Jeroen <i.vooiis(Sihuizen.nl>: Luiten, Ron <r.luiten(aihuizen.nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Anne Marie Hesta
Voorzitter Hart van Huizen 
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: infofShartvanhuizenml



Huizen

Beste Anne Marie,

Graag ontvangen wij hierop voor 24 februari jullie reactie in verband met de verwerking van de aanslagbiljetten.

Met vriendelijke groet.
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Zoals gezegd speelde dit in 2020 en in 2021 en telkens is aangegeven dat het onwenselijk is om een korting te 
verlenen. Gelet op de tijd is onze insteek nu om de heffingen zoals gepland te versturen (dus zonder korting). Wel 
willen wij jullie meegeven dat jullie mogelijk zelf korting kunnen verlenen. Om te kijken of dat juridisch mogelijk is, is 
het wenselijk dat jullie advies inwinnen bij bureau Stad & Co. Indien daaruit blijkt dat dit juridische gezien kan en 
jullie dus zelf 25% korting verlenen zijn wij bereid om het college een voorstel voor te leggen voor het inzetten van 
(een deel) van de perceptiekosten. Voorgaande is uiteraard onder voorbehoud van bestuurlijke instemming.

Verzoek BIZ korting
Onderstaande mail gericht aan Ron heb ik met enige verbazing gelezen. Vooral ook omdat over dit onderwerp in
2020 en 2021 (recentelijk nog in ons overleg van 26 januari) meerdere keren met bestuursleden van de stichting is 
gesproken. Door bestuursleden is telkens aangegeven geen korting te willen toepassen. De BIZ heffing kon dus 
intact blijven. Daarbij stel je dat het een oproep van de gemeente is om korting te geven op de BIZ belasting. Tot slot 
geef je aan dat het bestuur van de stichting besloten heeft om eenmalig 25% korting te verlenen voor de BIZ aanslag 
2021. Daarbij zou het wenselijk zijn om deze korting met de gemeente te delen dan wel dat de gemeente de 
perceptiekosten kwijt scheld.

Toelichting
Door de gemeente is niet opgeroepen om een korting te verlenen. Wel is als suggestie meegegeven dat het 
denkbaar is dat er gelet op corona minder activiteiten hebben plaatsgevonden waardoor financiële middelen over 
zijn. In het verlengde daarvan is meegegeven dat het verlenen van een korting mogelijk van positieve invloed kan 
zijn op het proces en draagvlak voor de gewenste nieuwe BIZ in 2022.

Van: Noord, Richard van
Verzonden: maandag 15 februari 2021 13:28
Aan: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
CC: Ligthart, Rik <r.Iigthart@huizen.nl>; Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>: 'RAAK administratie' 
<raak@rebelhuizen.nl>; 'Avenue 't Gooi Makelaars' <a.haverkort(5)avenuehetKooi.nl>: 'Van den Tol Opticiens' 
<beheer(Svandentolopticiens.nl>: Luiten, Ron <r.luiten@huizen.nl>: Klompmaker, Gerrit 
<g.klompmaker(Shuizen.nl>: Rebel, Bert <b.rebel@huizen.nl>
Onderwerp: RE: BIZ aanslagen 2021

Ccmeentp*—
Richard van Noord
sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen

Gemeente Huizen
Postbus 5 - 1270 AA Huizen 
S (035) 528 1518

r.vannoord@huizen.nl
- www.huizen.nl



..XGemeenti' Huizen

Beste Ron,

Namens het bestuur met een hartelijke groet.
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Wil jij zorg dragen voor de aangepaste bedragen voor 202lin de folder? Graag eerst de originele bedragen vermelden 
en daarna de bedragen met 25% korting.

Richard van Noord
sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen

Het bestuur is inderdaad van mening dat de begeleidende folder aanpassingen verdiende, bijgaand onze aangepaste 
versie, ter vergelijk de folder van 2020 erbij.
Tevens heeft het bestuur geluisterd naar de oproep van de gemeente om korting te geven op de BIZ belasting en 
heeft besloten om eenmalig 25% korting te verlenen voor de BIZ aanslag 2021.
Zoals eerder in het Teams overleg van 26 januari is voorgesteld, zou het wenselijk zijn om deze korting als bestuur en 
gemeente gezamenlijk te delen, dan wel de perceptiekosten kwijt te schelden vanuit de gemeente Huizen.

Van: Info | Hart van Huizen <info@hartvanhuizen.nl>
Verzonden: dinsdag 9 februari 202114:53
Aan: Luiten, Ron <r.luiten(ahuizen.nl>
CC: Ligthart, Rik <r.ligthart@huizen.nl>; Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>; Noord, Richard van 
<r.vannoord@huizen.nl>; 'RAAK administratie' <raak(5)rebelhuizen.nl>; 'Avenue 't Gooi Makelaars' 
<a.haverkort(5)avenuehetgooi.nl>: 'Van den Tol Opticiens' <beheer@vandentolopticiens.nl> 
Onderwerp: FW: BIZ aanslagen 2021
Urgentie: Hoog

Gemeente Huizen
Postbus 5 - 1270 AA Huizen 
S (035) 528 1518

r.vannoord@huizen.nl
» www.huizen.nl

Van: Luiten, Ron [mailto.r.luiten@huizen.nil
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 15:25
Aan: RAAK administratie <raak@rebelhuizen.nl>; Vooijs, Jeroen <i.vooiis@huizen.nl>; Ligthart, Rik
<r.ligthart@huizen.nl>: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Onderwerp: BIZ aanslagen 2021

Anne Marie Hesta 
Voorzitter Hart van Huizen 
Mobiel: 06-29 400 637
E-mail: info@hartvanhuizen.nl



Goedemiddag Eduard,

Allereerst de beste wensen en vooral een goed en gezond 2021.
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Overigens is een nota betreffende coronamaatregelen gemeente Huizen in voorbereiding; ten aanzien van de 
gemeentelijke belastingen krijgen o.a. ondernemers, net als afgelopen jaar, de mogelijkheid 3 maanden uitstel van 
betaling aan te vragen (gerekend vanaf de vervaldatum van de aanslag).

Hoewel we nog niet weten wat de (vervolg)maatregelen op de huidige lockdown zullen zijn en wat dit betekent voor 
de ondernemers, zijn wij als Team Belastingen toch al bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het BIZ 
kohier 2021. De planning is om de BIZ aanslagen 2021 eind februari te versturen, gelijktijdig met de gecombineerde 
aanslag gemeentelijke belastingen 2021 (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing).

Jaarlijks wordt een informatiefolder over de BIZ met de aanslag meegezonden (zie bijlage); kan ik ook dit jaar weer 
de gebruikelijke folder meesturen? Gelet op de huidige coronacrisis kan ik mij voorstellen dat jullie als bestuur deze 
folder inhoudelijk wat willen aanpassen. Graag ontvang ik dan uiterlijk 15 februari as jullie gewijzigde versie.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Team Belastingen,
Ron Luiten
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.


