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Onderwerp: Subsidie Stichting Centrum Management/BIZ 
 
Voorgesteld besluit 
1. Over 2020 subsidie verlenen aan de Stichting Centrum Management Emmeloord voor een bedrag 
ter hoogte van de ontvangen BIZ-heffing. 
2. De subsidie bevoorschotten in twee termijnen en de eerste termijn ad € 63.600 in juni 2020 
betaalbaar stellen. 
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Op basis van de ‘Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de 
bedrijveninvesteringszone centrumgebied’ heft de gemeente met ingang van 1 januari 2018 een 
belasting bij de ondernemers die gevestigd zijn in het centrum van Emmeloord. De verwachte 
opbrengst van deze belasting (jaarlijks rond € 80.000) wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie 
verstrekt aan de Stichting Centrummanagement. 
 
Om de ambities uit het meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren ontvangt de stichting naast de 
inkomsten uit de BIZ een aanvullende subsidie van €40.000 (per jaar, voor 5 jaar) vanuit het project 
Stadshart Emmeloord.   
 
De Stichting Centrum Management heeft de subsidie voor 2020 aangevraagd, onderbouwd met een 
activiteitenplan en uitgewerkte begroting voor 2020, op basis van het meerjarenbeleidsplan 2018-
2022. In januari heeft u al een besluit genomen over het deel van de subsidie vanuit het project 
Stadshart. Dit voorstel gaat over het deel van de subsidie dat verstrekt wordt vanuit de BIZ-inkomsten. 
 
Doelstelling 
Een goed renderend stadscentrum en een aantrekkelijk winkelgebied 
 
Argumenten 
1.1 De subsidie kan verleend worden op basis van artikel 4:29 van de Awb en de Verordening op 

de BIZ. 

 
1.2. De subsidie is tijdig aangevraagd en goed onderbouwd 

De wet op de BIZ stelt een aantal specifieke eisen. De stukken die de Stichting Centrum Management 
heeft aangeleverd voldoen aan deze eisen.  
De BIZ-bijdrage is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met het de leefbaarheid, veiligheid, 
de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling in de Bedrijveninvesteringszone. Dit kan zowel 
in de openbare ruimte als op internet. Juist in deze tijd met maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, speelt de Stichting Centrum Management een belangrijke rol voor het 
stadshart.  
 
2.1 Er zijn al BIZ-inkomsten 

Veel ondernemers hebben de aanslag al betaald, ondanks de mogelijkheid om na 1 september te 
betalen in de huidige omstandigheden. Op 18 mei was er €63.600 aan BIZ-inkomsten. Dat is de 
omvang van het eerste voorschot. In december volgt dan een voorschot met de later binnengekomen 
BIZ-gelden over 2020, gevolgd door de subsidievaststelling. 
  



 
Kanttekeningen 
1.2 Er is nog geen duidelijkheid over de BTW-verrekening van de subsidie  

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de BTW-aspecten van de BIZ-heffing.  
 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluit ontvangt de Stichting Centrum Management bijgaande beschikking en het eerste 
voorschot vanuit de BIZ-opbrengsten.  
 
Bijlagen 
Activiteitenplan 2020       0171135151 
Begroting 2020        0171132616 
Beschikking aan de Stichting Centrum Management Emmeloord  0171178701 


