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Spoedconform:
de Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen heeft aangegeven spoedig richting de ondernemers die 
in de BIZ heffing worden betrokken te willen communiceren dat een korting van 25% wordt verleend. Dit 
aangezien veel ondernemers het vanwege de coronamaatregelen erg zwaar hebben.

W

Advies
1. Instemmen met het voorstel van de Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen om een korting van 25% 

te geven aan ondernemers die in de BIZ heffing worden betrokken;
2. Instemmen met de inzet van één jaar perceptiekosten ad. € 6.500,- aan de Stichting Ondernemersfonds ’t 

Hart van Huizen, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de door de Stichting te verlenen korting.
3. Deze tegemoetkoming in de perceptiekosten bekostigen vanuit de regeling voor gemeentelijke corona 

compensatie 2021
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Gemeente Huizen

Toelichting:

Aan de gemeente zijn door de Stichting de volgende twee vragen gesteld (bijlage 1):

In dit voorstel wordt u hierover geadviseerd.
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Door bureau Stad & Co is aangegeven dat de gemeente iets van deze korting mag vinden. Dit gelet 
op de gesloten Uitvoeringsovereenkomst en het daarbij gevoegde activiteitenplan. Uit de 
aangeleverde jaarstukken 2020 en begroting 2021 blijkt dat de financiële ruimte die is ontstaan volgt 
uit de activiteiten die door de coronamaatregelen niet konden plaatsvinden (bijlage 2 en 3). Dit is dan 
ook een legitieme reden om in te stemmen met de door de Stichting te verlenen korting.

2. Diverse ondernemers hebben het in deze tijd erg zwaar en kunnen door de korting van de 
Stichting gesteund worden.

Door het bestuur van de Stichting is gevraagd om de korting van 25% mogelijk te maken door een 
teruggave door de gemeente van de perceptiekosten over de afgelopen vijfjaar. De jaarlijkse 
perceptiekosten ad. € 6.500,- zijn bedoeld voor de administratieve werkzaamheden die de gemeente 
uitvoert om de BIZ mogelijk te maken. Voorgaande is geregeld in artikel 4 van de
Uitvoeringsovereenkomst (prestatieafspraken). Voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 
gelden aparte bedragen. Aangezien er de afgelopen jaren redelijk wat (administratieve) 
werkzaamheden zijn verricht is de teruggave over een periode van vijf jaar onwenselijk omdat deze 
periode niet aansluit met de coronapandemie.

Wel kunnen wij ons voorstellen dat het, ondanks de diverse (administratieve) werkzaamheden 
gewenst is om ondernemers hierbij te steunen en één jaar perceptiekosten (2021) niet in rekening te 
brengen.

Argumentatie
1. Uit de aangeleverde stukken is gebleken dat de korting door de Stichting mogelijk wordt 

gemaakt door gebruik te maken van de financiële ruimte die bij de Stichting ontstaat door het 
wegvallen van activiteiten vanwege de coronamaatregelen.

In het overleg op 9 maart jl. met bestuurders van de Stichting en hun adviseur van bureau Stad & Co 
is aangeven dat de Stichting 25% korting aan de ondernemers, die in de heffing worden betrokken, 
willen verlenen.

Aanleiding
Op 9 februari jl. is door de Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen per mail aangegeven dat 
men eenmalig 25% korting wil verlenen aan ondernemers die in de BIZ heffing worden betrokken. Na 
een mailwisseling, is hierover op 9 maart een overleg geweest. Daarbij is door bureau Stad & Co 
geadviseerd dat de korting door winkeliers zelf wordt verstrekt aan de deelnemers (ondernemers) van 
de BIZ. Dit ook gelet op de spoedeisendheid (het water staat sommige ondernemers aan de lippen) 
en de gemeente voor toepassing van een korting in de heffing richting de raad zou moeten gaan. Dit 
heeft met zich meegebracht dat de gemeente de hoogte van de heffing in 2021 niet heeft gewijzigd.

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;

Kaders
de Uitvoeringsovereenkomst met activiteitenplan en een begroting (periode 2017 - 2021) 

- Verordening Bi-zone centrumgebied Huizen e.o. 2017
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

Alternatieven
Op de gevraagde maatregelen zijn diverse varianten te maken zoals niet instemmen met het 
voorgestelde vanuit de Stichting of alleen de korting toestaan. Deze varianten worden om de hiervoor 
genoemde argumentatie niet voorgesteld.

Communicatie
Wordt betrokken in de 4® coronarapportage.

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college besluit in te stemmen met dit voorstel wordt de Stichting van dit besluit op de hoogte 
gebracht.

Financiën
De inzet van één jaar perceptiekosten, ad € 6.500,-- bekostigen vanuit de regeling voor gemeentelijke 
corona compensatie 2021.

Bijlagen
Bijlage 1 mail van de Stichting van 11 maart 2021 
Bijlage 2 jaarstukken 2020
Bijlage 3 en 4 begroting met en zonder korting


