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Onderwerp: Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 

De raad besluit: 

de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 2017 vast te stellen. 

Inleiding: 

In 2009 is de Experimentenwet Bl-zones in werking getreden. Op grond van deze wetgeving is op 1 
januari 2012 de bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden van start gegaan. In de 
afgelopen vijfjaar heeft de BIZ Vereniging Stadshart Woerden zich ingespannen om op de volgende 
gebieden positieve veranderingen in het desbetreffende BIZ-gebied te bewerkstelligen: 

« Veilig, heel en schoon; 
« Attractiviteit en gastvrijheid; 
« Bereikbaarheid van het gebied. 

In de wetgeving is bepaald dat de maximale looptijd van een bedrijveninvesteringszone maximaal 
vijf jaar mag bedragen. Om een bedrijveninvesteringszone te verlengen moet opnieuw een 
verordening worden vastgesteld en een formele draagvlakmeting worden uitgevoerd. De BIZ 
Vereniging Stadshart Woerden heeft ons verzocht om een verlening van de 
bedrijveninvesteringszone. Vandaar het voorstel voor het (opnieuw) vaststellen van een Verordening 
bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden. 

Inmiddels is de wetgeving voor bedrijveninvesteringszones gewijzigd. Onder de Experimentenwet 
zijn een groot aantal bedrijveninvesteringszones van start gegaan. Het succes van de 
Experimentenwet heeft men ertoe doen besluiten om de Experimentenwet om te zetten in een 
reguliere wet. Op 1 januari 2015 is de Wet op de bedrijveninvesteringszones in werking getreden. Bij 
verlenging van de bedrijveninvesteringszone zal deze wet als grondslag fungeren. 

Korte toelichting: Wat is een bedrijveninvesteringszone? 
Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk 
investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfs- en/ of winkelomgeving. In de kern 
komt de opzet van de Wet op de bedrijveninvesteringszones voor de gemeente erop neer, dat de 
gemeente haar exclusieve recht om belastingen te heffen inzet om initiatieven van een groep 
ondernemers te kunnen realiseren. Daarvoor heft de gemeente op verzoek van de gezamenlijke 
ondernemers een belasting, die vervolgens als een subsidie wordt uitgekeerd aan een door de 
ondernemers opgerichte BIZ-organisatie. 

De heffing is van toepassing op alle ondernemers in de betreffende bedrijveninvesteringszones, 
tenzij een ondernemer onder een in de verordening genoemde vrijstelling valt. Het voordeel van een 
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bedrijveninvesteringszone boven een bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging ligt gelegen in het 
feit, dat ook notoire niet betalers (free-riders) moeten meebetalen aan de collectieve investeringen. 
De lasten worden op deze manier dus evenwichtiger verdeeld. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat met 
behulp van een bedrijveninvesteringszone collectieve investeringen van ondernemers in hun 
bedrijfsomgeving makkelijker van de grond komen, omdat ze zelf de regie over de activiteiten en 
inrichting van hun eigen omgeving hebben. 

In de Wet op de bedrijveninvesteringszones is vastgelegd, dat de activiteiten van de BIZ-organisatie 
aanvullend moeten zijn op de activiteiten van de gemeentelijke overheid. De gelden mogen slechts 
worden besteed ten behoeve van in de wet vastgelegde doelen: activiteiten in de openbare ruimte 
en op het internet, die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de 
ruimtelijke kwaliteit en/ of de economische ontwikkeling in de bedrijvinvesteringszone. Afspraken 
over de besteding van de gelden zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente 
en de vereniging op het betreffende terrein. 

Procedure na vaststelling verordening 
Na het vaststellen van de verordening door de Raad volgt als laatste stap een wettelijk 
voorgeschreven draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen. Een positieve uitkomst van de 
draagvlakmeting is een volgens de wet noodzakelijke voorwaarde voor het inwerkingtreden van de 
verordening. Van voldoende steun is sprake als: 

« ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft 
uitgesproken, 

» ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en 
« de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in 

gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór 
inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in 
eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding. 

Als de verordening eenmaal in werking is getreden, gaat de gemeente per 1 januari 2017 over tot 
het innen van de bedrijveninvesteringszonebijdrage. De gemeente legt daartoe een aanslag op. De 
opbrengst van de belasting keert de gemeente vervolgens in de vorm van een subsidie weer uit an 
de vereniging, die daarmee de afgesproken werkzamheden gaat uitvoeren. Ondernemers kunnen 
bezwaar maken tegen de aanslag. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Het vaststellen van verordening is een bevoegdheid van de rad op grond van de artikelen 147 en 
149 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Met de verlenging van de bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden wordt beoogd om 
tegemoet te komen aan het verzoek van de BIZ-vereniging Stadshart om door te gaan met de 
bedrijveninvesteringszone. De bedrijveninvesteringszone zorgt ervoor dat de ondernemers meer 
regie hebben over de activiteiten en inrichtingen van hun eigen omgeving. Daarnaast zorgt een 
bedrijveninvesteringszone voor een evenwichtige verdeling van de kosten gemoeid met collectieve 
investeringen in de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in een bedrijveninvesteringszone - ook de 
notoire niet-betalers (free-riders) - moeten namelijk meebetalen aan de initiatieven van de BIZ-
vereniging. 

Argumenten: 

Collectieve investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen ten goede van de 
kwaliteit en vitaliteit van het centrumgebied Woerden. De wet op de bedrijveninvesteringszones biedt 
een instrument om deze collectieve investeringen van de grond te krijgen. 



Kanttekeningen: 

Cruciaal voor de verlenging van de bedrijveninvesteringszone is de formele draagvlakmeting. 
Zonder een positieve uitkomst uit de formele draagvlakmeting kan de bedrijveninvesteringszone niet 
worden verlengd. De BIZ-vereniging Stadshart zet zich maximaal in om draagvlak te creëren bij hun 
achterban, voorafgaand van de draagvlakmeting van de gemeente. 

Financiën: 

De bedrijveninvesteringszone kan financieel neutraal worden ingevoerd. 
De geïnde gelden worden - na aftrek van heffingskosten en inningskosten - uitbetaald aan de 
vereniging in de vorm van subsidie. 
De heffings- en inningskosten zijn geraamd op 2 procent van de geïnde gelden (voor het 
centrumgebied ongeveerC 150.000,-). 

Uitvoering: 

De draagvlakmeting benodigd voor verlenging van de bedrijveninvesteringszone zal op 22 juni 2016 
(algemene ledenvergadering BIZ centrumgebied Woerden) starten. Indien de gemeenteraad op 23 
juni 2016 besluit om de verordening niet vast te stellen, zal de draagvlakmeting worden afgebroken. 

Indien de gemeenteraad de verordening vaststelt en de draagvlakmeting een, in de Wet op de 
bedrijfsinvesteringszones gedefinieerd, positief resultaat geeft, zal per 1 januari 2017 worden gestart 
met de heffing. Voor de heffing wordt een aparte aanslag verstuurd. 

Communicatie: 

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Samenhang met het collegebesluit van 3 mei 2011 (11A.00327), raadsvoorstel (11R.0065) en 
raadsbesluit (11R.00120) van 10 mei 2011 waarin de bedrijveninvesteringszone voor het 
centrumgebied Woerden is ingesteld. 

Bijlagen: 

1. Raadsbesluit Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 2017 
(16R.00248) 

2. BIZ-plan (16.009378) 
3. Uitvoeringsovereenkomst (16İ.01812) 
4. BIZ-kaart(16i.01817) 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 17 mei 2016 van: 

 burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
gelet op artikel 1, eerste, derde en vierde lid, artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, eerste lid, en 
artikel 7, eerste en vierde lid, van de Wet  op de bedrijveninvesteringszones; 
 
gezien de uitvoeringsovereenkomst van …..…. (datum) gesloten met de BIZ-vereniging Stadshart 
Woerden; 
 

b e s l u i t: 

 

vast te  stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 2017 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente 

Woerden waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op 

de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart; 

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden; 

c. uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente Woerden en BIZ vereniging Stadshart 

Woerden op ……… (datum) gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van 

de wet; 

d. wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones. 

HOOFDSTUK II  BELASTINGBEPALINGEN 

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting 

1. Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen 



de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a 

Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen. 

2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten 

in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of 

de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische 

ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. 

Artikel 3 Belastingobject 

1. Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende 

zaken. 

2. Als een onderneming in meerdere doorgebroken (aaneengeschakelde) panden is gevestigd, 

wordt deze gezien als één onderneming. Als sprake is van meerdere doorgebroken 

(aaneengeschakelde) panden met verschillende ondernemingen, wordt dit gezien als één 

onderneming. 

Artikel 4 Belastingplicht 

1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het 

kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de 

bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt;  

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt:  

a. gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het 

deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op 

degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 

gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het 

belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te 

verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld; 

c. als eigenaar aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de 

basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

3. Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van 

de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing 

1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 

onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde zoals deze geldt voor het 

kalenderjaar. 

2. Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat 

belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6, alsmede met overeenkomstige toepassing 

van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering 

onroerende zaken. 



Artikel 6 Vrijstellingen 

1. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel 

bedoelde waarde, de waarde van: 

a.  voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede 

begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 

aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 

voedingsbodem te gebruiken; 

b.  glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 

voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c.  onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 

houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 

ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d.  één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd 

in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 , met uitzondering van de 

daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e.  natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 

zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 

rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 

natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

f.  openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 

inbegrip van kunstwerken; 

g.  waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 

instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 

delen van zodanige werken die dienen als woning; 

h.  werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 

beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 

uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i.  werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 

beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf 

als gebouwde eigendommen zijn aan te merken; 

j.  straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 

gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het 

verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 

standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

k.  plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 

gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van 

delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

l. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 

onroerende zaken die dienen als woning; 

m.  belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs; 

n.  belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter 

zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige 

hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 



o.     onroerende zaken in gebruik als opslag, distributie, werkplaats, geldautomaat of kantoren 

op de begane grond die geen winkelfunctie hebben of kantoren zonder winkelfunctie op de 

1
e
 etage of culturele instellingen met een non-profit achtergrond. 

2. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-

bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het 

belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan 

woondoeleinden. 

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage  

1. Het tarief van de BIZ-bijdrage per belastingjaar bedraagt bij een waarde van: 

a. € 200.000 of minder                  € 300,00 

meer dan € 200.000 doch minder dan € 400.001  € 500,00 

meer dan € 400.000 doch minder dan € 600.001  € 750,00 

meer dan € 600.000 doch minder dan € 800.001  € 1000,00 

meer dan € 800.001           € 1.250,00 

Artikel 8 Wijze van heffing 

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 9 Termijnen van betaling 

1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het 

aanslagbiljet. In afwijking van bovenstaande geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag 

daarvan meer is dan € 50,-, maar minder is dan € 5000,- en zolang de verschuldigde bedragen 

door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

moeten worden betaald in acht gelijk termijnen.  

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

Artikel 10 Looptijd belastingheffing 

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar. 

Artikel 11. Nadere regels door het college 

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-

bijdrage. 

HOOFDSTUK III SUBSIDIEBEPALINGEN 

Artikel 12 Aanwijzing vereniging  

BIZ vereniging Stadshart Woerden wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van 

de wet. 



Artikel 13 Buiten toepassing algemene subsidieverordening 

Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden niet 

van toepassing.  

Artikel 14 Subsidievaststelling 

1. De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de 

uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen vereniging. 

2. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen. Het 

college brengt voor de inning van de heffing 2 procent perceptiekosten in rekening.  

 

Artikel 15 Melding van relevante wijzigingen 

1.     De BIZ vereniging Stadshart Woerden stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 

hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie. 

2.     De BIZ vereniging Stadshart Woerden stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 

hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van de 

activiteiten. 

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN 

Artikel 16. Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017, indien het college voorafgaand bekend 

heeft gemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017. 

Artikel 16. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied 

Woerden 2017. 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 23 juni 2017 
 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 

   

 



































































Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woerden 2017-

2021 

 

Ondergetekenden 

 

1. Gemeente Woerden, de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Woerden, 

gevestigd te Woerden aan de Blekerijlaan 14, ten dezen krachtens een volmacht 

van de burgemeester van Woerden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

J. Zwaneveld, teammanager Ruimtelijk beleid en projecten, handelende ter 

uitvoering van het bepaalde in artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet en het Mandaatregister gemeente Woerden , hierna verder te noemen: de Gemeente  

2. De BIZ vereniging Stadshart Woerden (K.v.K. te Utrecht, onder nummer 

54608287., gevestigd aan de 3441 BW, Kruisstraat 3 te Woerden, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, mevrouw G. van Kesteren, hierna verder te noemen: de BIZ vereniging , 
 de Gemeente en de Vereniging hierna gezamenlijk ook te noemen: partijen .  

 

Overwegende: 

 

- De Wet op de Bedrijveninvesteringszones opent de mogelijkheid dat de 

gemeenteraad bij verordening onder de naam BIZ-bijdrage een heffing instelt ter 

zake van binnen een bepaald gebied (BI-zone) gelegen onroerende zaken, welke 

heffing strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in 

de openbare ruimte en op het internet, die gericht  zijn op het bevorderen van de 

leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang 

in de openbare ruimte van de BI-zone, waaronder begrepen de verbetering van 

het ondernemersklimaat; 

 

- De verwachting dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij 

het op bijlage I aangegeven gebied als bedrijveninvesteringszone aanwijst; 

 

- Dat op 3 februari 2012 de BIZ vereniging Stadshart is opgericht, waarbij sprake is 

van een vereniging als bedoeld in artikel 7, lid 2, van de Wet op de 

Bedrijveninvesteringszones; 

 

- De Vereniging ter zake van haar plannen in het kader van de Wet op de 

Bedrijveninvesteringszones een BIZ-plan heeft opgesteld; 

 

- De overeenkomst betrekking heeft op de in de verordening gedefinieerde BI-

zone; 

 

- De jaarlijks door de Gemeente ontvangen bijdrage als subsidie wordt toegekend 

aan de Vereniging; 

 

- Deze uitvoeringsovereenkomst behoort bij de beschikking waarin de subsidie 

aan de Vereniging wordt toegekend. 

 



 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

- BI-zone: het bij verordening aangewezen gebied; 

- BIZ-bijdrage: een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden 

zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, 

veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang, waaronder 

economische ontwikkeling, in de openbare ruimte en op internet van de BI-zone; 

- Subsidie: de opbrengst van de geheven en de geïnde BIZ-bijdragen die middels 

een besluit wordt verstrekt aan de bij de verordening aangewezen Vereniging; 

- Wet: de Wet op de Bedrijveninvesteringszones; 

- Verordening: de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied 

Woerden 2016; 

- College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden; 

 

Artikel 2 – Doel van de uitvoeringsovereenkomst 

 

De uitvoeringsovereenkomst beoogt op de hoofdlijnen de afspraken tussen de partijen 

en de verantwoordingsvoorwaarden voor de Vereniging vast te leggen inzake de 

financiering en verplichting tot realisering van gebiedsgerichte collectieve zaken, welke 

aanvullend zijn op het basisvoorzieningenniveau van de Gemeente (zoals omschreven in 

artikel 5.4 van deze overeenkomst), en de subsidieverstrekking daartoe door de 

Gemeente. De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 4:36, 

tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Artikel 3 – Duur van de uitvoeringsovereenkomst 

 

Deze uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan - onder de opschortende voorwaarden 

dat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld en in werking treedt na daarvoor 

gebleken voldoende steun in de zin van de Wet - voor de periode van 1 januari 2017 tot  

en met 31 december 2021.  

  

Artikel 4 – Subsidie 

 

4.1 De Vereniging dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in, met een 

bijbehorende begroting en activiteitenplan op hoofdlijnen. De hiervoor bedoelde 

stukken worden jaarlijks uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het betreffende 

subsidiejaar ingediend bij het College. 

4.2 De Gemeente int jaarlijks onder de bijdrageplichtigen in de BI-zone de BIZ-

bijdrage volgens de verordening en keert de opbrengst, na aftrek van 2 procent 

perceptiekosten (2 procent van de BIZ-bijdragen), als subsidie uit aan de 

Vereniging. 

4.3 Bevoorschotting van de subsidie door de Gemeente zal plaatsvinden in vier 

termijnen, te weten: 

 1e termijn: medio maart (na goedkeuring Algemene Leden Vergadering) 

2e  termijn: mei (na ontvangst jaarrekening) 



3e termijn: juli 

4e termijn: oktober (na ontvangst subsidieaanvraag) 

Bij de betaling van de termijnen zullen in gelijke delen de perceptiekosten in 

mindering worden gebracht (2 procent van de BIZ-bijdragen)  

4.4 De bedragen worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de 

Vereniging  NL42RABO0162618247, onder vermelding van het zaaknummer van 

de beschikking. 

 

Artikel 5 – Activiteiten/ overeengekomen prestaties 

 

5.1 De Vereniging is verplicht activiteiten, zoals genoemd in het BIZ-plan, waarvoor 

subsidie wordt verstrekt uit te voeren.  

5.2 Het in het eerste lid genoemde BIZ-plan is als bijlage bij deze overeenkomst 

gevoegd. 

5.3 Om overlap of dubbel werk met betrekking tot activiteiten in de openbare ruimte 

te voorkomen, stemmen de Vereniging en de Gemeente de door hun uit te voeren 

activiteiten met elkaar af. 

5.4 Overeenkomstig artikel 7, lid 5 van de Wet verplicht de Gemeente zich ten 

behoeve van de afbakening van de taken van de partijen in de openbare ruimte 

van de BI-zone om tijdens de duur van deze overeenkomst zorg te dragen voor de 

in de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsnormen voor wat betreft de openbare 

ruimte.  
 

Artikel 6 – Verantwoording 

 

6.1 De Vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 1 mei de jaarrekening over het 

voorgaande subsidiejaar bij de Gemeente in. De getrouwheid van de jaarrekening 

wordt verklaard door een accountantsverklaring of kascommissie van de 

Vereniging.  Tevens wordt een inhoudelijk verslag overlegd. Dit verslag bevat een 

beschrijving van de aard en omvang van de geleverde prestaties en producten, 

een vergelijking tussen de beoogde en gerealiseerde doelstellingen en een 

toelichting op de verschillen. 

6.2 De Vereniging draagt zorg voor een sluitende begroting en jaarrekening en voert 

een transparante administratie. 

6.3 In geval van afwijkingen in de realisatie van de overeengekomen 

contractafspraken, neemt de Vereniging initiatief tot overleg met de Gemeente. 

Bij negatieve afwijkingen heeft het College het recht de subsidie lager vast te 

stellen dan verleend, tenzij de Vereniging kan aantonen dat de oorzaken van de 

afwijking buiten haar invloedssfeer liggen.  

 

Artikel 7 – Overleg, evaluatie en rapportage 

 

7.1 Minimaal twee keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de 

Vereniging en de Gemeente. Doelen van dit overleg zijn: 

a. algemene informatie-uitwisseling en het signaleren van nieuwe 

ontwikkelingen; 

b. bespreken van de voortgang en het door de Vereniging tijdig signaleren van 

eventuele afwijkingen van de contractafspraken; 



c. aan de hand van de voortgangsgegevens tussentijds de gemaakte afspraken 

bijsturen; 

d. het anticiperen op volgende jaren; 

e. het evalueren van de jaarrekening van voorgaand jaar. 

7.2 De Gemeente neemt het initiatief voor deze gesprekken. 

7.3 Jaarlijks vindt een gesprek over de begroting en het activiteitenprogramma van 

het volgend jaar plaats. 

7.4 Partijen verplichten zich elkaar tijdig, volledig en juist te informeren omtrent 

ontwikkelingen die invloed hebben op hetgeen in deze overeenkomst is 

overeengekomen. 

 

Artikel 8 – Wanprestatie/ Overmacht 

 

8.1  Indien er zich omstandigheden voordoen op grond waarvan ongewijzigde 

instandhouding van deze overeenkomst niet van één van de partijen kan worden 

verlangd, treden partijen onverwijld met elkaar in overleg over wijziging of 

ontbinding van de overeenkomst.  

8.2  Ieder der partijen is gerechtigd deze subsidie-uitvoeringsovereenkomst en 

daarmee de subsidierelatie te beëindigen, indien de andere partij, na schriftelijk 

in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven, in ernstige 

mate tekort schiet in de nakoming van een of meer krachtens deze overeenkomst 

op de partijen rustende verplichtingen, tenzij er sprake is van overmacht in de zin 

van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.   

8.3 De bepalingen uit de Wet en de Algemene wet bestuursrecht zijn hierbij van 

toepassing, en worden door ieder der partijen in acht genomen.  

 

Artikel 9 – Wettelijke grondslag 

 

Op de subsidieverlening is de Wet en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Artikel 10 – Ontbinding overeenkomst 

 

Indien uit een tussentijdse draagvlakmeting, als bedoeld in artikel 6 van de Wet, blijkt 

dat er onvoldoende steun is voor voortzetting van de BI-zone, wordt deze overeenkomst 

ontbonden. Partijen treden dan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg voor de 

afwikkeling van nog lopende rechten en verplichtingen van partijen jegens elkaar en 

jegens derden.  

 

Artikel 11 – Geschillen 

 

11.1 Partijen streven ernaar geschillen betreffende de uitleg, uitvoering of nakoming 

van deze overeenkomst in onderling overleg op te lossen.  

11.2 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 

Midden-Nederland, tenzij partijen alsnog een andere vorm van 

geschillenbeslechting zullen overeenkomen.  

 

 

 



Artikel 12 – Inwerkingtreding  

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

 

 

In tweevoud opgesteld en ondertekend te Woerden, 

 

 

datum:       datum:  

 

de gemeente Woerden    BIZ Vereniging Stadshart Woerden 

 

 

 

De heer J. Zwaneveld    mevrouw G. van Kesteren   

Teammanager Ruimtelijk beleid   Voorzitter BIZ vereniging Stadshart en 

projecten      Woerden 
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