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Voorgesteld besluit
1.
Een subsidie verlenen aan de Stichting Centrum Management, ter hoogte van de in 2021
te ontvangen BIZ-heffing 2021, exclusief BTW;
2.
De raad informeren.
Inleiding
De Stichting Centrummanagement Emmeloord (SCME) heeft drie hoofddoelen:
Het organiseren van activiteiten- en evenementen in centrum van Emmeloord, onder andere door
promotie en marketing;
Centrumontwikkeling door versterking van het winkelaanbod, monitoring van de leegstand en door te
zorgen voor een sfeervol, schoon en veilig centrumgebied;
Stimuleren van innovatie en ondernemerschap.
De stichting werkt samen met de Vereniging van Eigenaren Lange Nering Oost/West, StEP, BVN en
gemeente Noordoostpolder.
Om de ambities uit het meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren, ontvangt de stichting sinds 2018
jaarlijks subsidie. Een deel daarvan (jaarlijks rond de € 80.000) komt uit een heffing die de gemeente
oplegt aan ondernemers in het centrum van Emmeloord, de zogenaamde BIZ-heffing.
Het tweede deel van de subsidie is een aanvulling van € 40.000 vanuit het project Stadshart (bedrag
per jaar, voor 5 jaar). Hierover heeft u in december 2020 al een besluit genomen.
Dit voorstel tot subsidieverlening gaat over het subsidiedeel vanuit de BIZ.
De gemeente stelt aan de te verstrekken subsidie nadrukkelijk een aantal voorwaarden aan de
activiteiten die zij graag verwezenlijkt ziet voor de centrumontwikkeling van Emmeloord. Deze
activiteiten worden vervolgens uitgevoerd door SMCE voor de gemeente en in overleg met de
gemeente.
SCME heeft aangegeven btw-plichtig te zijn voor haar activiteiten en draagt daarom over de
ontvangen subsidiebedragen van de gemeente btw af aan de Belastingdienst. Gemeente
Noordoostpolder ontvangt jaarlijks van SCME een factuur met btw over de werkelijk ontvangen
subsidiegelden. De gemeente kan de in rekening gebrachte btw over de subsidie vervolgens
compenseren via het btw-compensatiefonds.
Hierdoor wordt SCME in staat gesteld het volledige bedrag aan subsidie (inkomsten uit de BIZ-heffing
plus de aanvullende subsidie vanuit het Stadshart) in te zetten voor de realisatie van de afgesproken
doelen.
Doelstelling
Een goed renderend stadscentrum en een aantrekkelijk winkelgebied.
Argumenten
1.1
De uiteindelijke subsidie is gelijk aan de werkelijk binnengekomen BIZ-heffing
Dit jaar is de aanslag BIZ later opgelegd aan winkeliers, in verband met de onzekere situatie rond
corona. Inmiddels is van de totaal opgelegde heffing van €77.850, €61.050 ontvangen. Dit bedrag zal
als voorschot worden overgemaakt. In december ontvangt SCME een tweede termijn met het dan nog
ontvangen bedrag vanuti de BIZ-heffing.

1.2
De subsidie is tijdig aangevraagd en goed onderbouwd.
In onze Algemene subsidieverordening (Asv) staat een aantal eisen waaraan aanvragen moeten
voldoen. De aanvraag van SCME bevat een begroting en activiteitenplanning, en daarmee voldoet de
aanvraag aan de eisen die onze Asv stelt.
Kanttekeningen
1.1
De verwachte inkomsten zijn lager dan vooraf ingeschat
Aan het begin van de BIZ-periode, in 2018, is uitgegaan van een heffing van €80.000 per jaar.
Dit jaar is in totaal €77.850 opgelegd. Dat is minder dan de SCME in de begroting heeft opgenomen,
waardoor een aantal activiteiten uit het activiteitenplan niet of niet in volle omvang kan worden
uitgevoerd. Oorzaak is het verdwijnen van een aantal vierkante meters winkeloppervlak in het
centrumgebied op peildatum 1 januari. Voor de nabije toekomst verwachten we overigens weer een
stijging van het aantal vierkante meters winkeloppervlak.
Planning/Uitvoering
Na uw besluit ontvangt de SCME bijgaande beschikking. De verantwoording over het jaar 2021 zal
uiterlijk 15 april 2022 worden ingediend.
Bijlagen
Beschikking aan de Stichting Centrum Management Emmeloord
Activiteitenplan 2021
Begroting 2021
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