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Steenbergen, 24 september 2019 

Aan de raad,

1. inleiding
Voor 2020 dienen diverse belastingverordeningen door uw raad te worden vastgesteld. De 
belastingverordeningen vormen de wettelijke grondslag voor het heffen en innen van gemeentelijke 
belastingen.

2. Achtergrond
In 2016 en 2017 zijn alle belastingverordeningen u ter vaststelling aangeboden in de reguliere 
vergadering van december. In 2018 werden voor het eerst alle belastingverordeningen voor 
belastingjaar 2019 u aangeboden in de maand november, tegelijkertijd met de behandeling en de 
vaststelling van de begroting van het komende jaar.
Ook voor dit jaar is besloten de verordeningen aan te bieden tegelijkertijd met de behandeling en de 
vaststelling van de begroting van het komende jaar.

2. Overwegingen
Algemene uitgangspunten
Alle belastingverordeningen zijn tekstueel gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Daarnaast 
hebben, indien nodig, tekstuele aanpassingen plaatsgevonden op grond van wetgeving, 
jurisprudentie en de feitelijke uitvoeringspraktijk. De wijzigingen van meer dan redactionele aard 
worden in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel toegelicht.

Onroerende zaakbelastingen (OZB1
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de drie tarieven: een eigenarentarief en een 
gebruikerstarief voor niet-woningen en een eigenarentarief voor woningen. Daarbij gelden geen 
absolute of relatieve limieten. In 2019 is de macronorm voor de laatste keer toegepast. Dit is een 
norm voor de totale opbrengsten OZB in Nederland. De macronorm wordt in 2020 vervangen door 
een benchmark van de woonlasten, uitgevoerd door het COELO.

In het raadsprogramma is aangegeven, dat de OZB maximaal met het inflatiepercentage mag 
worden verhoogd. Bij de begroting voor 2020 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2 o/o.

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor elke 
afzonderlijke belasting kan een apart percentage worden vastgesteld. Dit is geregeld in artikel 220f 
van de Gemeentewet. In 2020 geldt het waardepeil van 1 januari 2019. In 2019 gold het waardepeil 
van 1 januari 2018.

Ter inzage ligt:
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Op basis van thans bekende gegevens blijkt de waarde van de woningen ten opzichte van 1 januari 
2018 te zijn gestegen en wel met 6,607o.

De verschillende panden geven het volgende beeld:
- Vrijstaande woningen: 6,307o
- Rij- of hoekwoningen: 6,407o
- Twee-onder-een-kap woningen: 7,OV0
- Appartementen: 6,807o

Op basis van de thans bekende gegevens blijkt de waarde voor de niet-woningen te zijn gedaald en 
wel met 0,907o.

De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen voor belastingjaar 2020 worden na 
waardecorrectie:

Woningen 2019 2020
Eigenaren 0,126607o 0,1211 o/o

Niet woningen
Eigenaren 0,196307o 0,202007o
Gebruikers 0,158507o 0,1631 o/o

Roerende zaakbelastingen
De tarieven voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten zijn overeenkomstig de 
bovengenoemde tarieven voor de onroerende zaakbelastingen gewijzigd.

Afvalstoffenheffing
Uitgegaan wordt van een kostendekkend tarief.
Als gevolg van het omgekeerd inzamelen zonder tarief op restafval, is met ingang van belastingjaar 
2019 de tariefdifferentiatie vereenvoudigd naar een vast tarief per perceel. Hierbij wordt slechts 
onderscheid gemaakt in eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

2019 2020
Eenpersoonshuishouden C 267,00 C292,00
Meerpersoonshuishouden C 356,00 C 389,00

Rioolheffing
Uitgegaan wordt van een kostendekkend tarief.

2019 2020
Vast bedrag per perceel C 155,00 C 159,00

Hondenbelasting
In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat de hondenbelasting per 2021 wordt afgeschaft. 
Voor belastingjaar 2020 zijn de tarieven met 207o geïndexeerd.

2019 2020
eerste hond C 38,00 C 39,00
elke volgende hond C 2,50 meer dan voorgaande hond C 2,50 meer dan voorgaande hond
kenneltarief C 77,00 C 79,00
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Marktgeld
De tarieven zijn met 207o geïndexeerd.
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2019 2020
vaste standplaats C 27,50 per m1 per jaar C 28,00 per m1 per jaar

bijdrage reclame C 8,80 per jaar C9,00 per jaar
losse standplaats C 2,25 per m1 per dag(deel) C 2,30 per dag(deel)

bijdrage reclame C 2,25 per dag(deel) C 2,30 per dag(deel)

Reclamebelasting
Tot en met belastingjaar 2019 bedroeg de reclamebelasting een vast tarief per jaar. Dit tarief werd 
elk jaar geïndexeerd met de inflatiecorrectie.
Eind 2018 is naar aanleiding van het vastgestelde centrumplan 'Vitaal Hart van de Stad met sterke 
Toegangspoorten, vastgesteld door de raad in februari 2018, een proces gestart om het 
functioneren van het ondernemersfonds te evalueren en herijken. Uit de evaluatie is gebleken dat 
er meer behoefte is aan differentiatie van het tarief; een eerlijkere verdeelsleutel waarbij kleinere 
ondernemers bij voorkeur wat minder bijdragen en grotere ondernemers wat meer. Er is gekozen 
om de differentiatie te baseren op de hoogte van de WOZ-waarde, waarbij de voorkeur uit is gegaan 
naar onderstaande tariefstelling.

WOZ-waarde 2019 2020
« C 200.000,00 C 541,00 C 500,00
« C 400.000,00 C 541,00 C 650,00
« C 600.000,00 C 541,00 C 800,00
» C 600.000,00 C 541,00 C950,00

Door een kleine aanpassing van de gebiedskaart behorende bij de verordening en door 
optimalisatie van het belastingbestand, is het aantal te belasten objecten uitgebreid ten opzichte 
van belastingjaar 2019. Door deze uitbreiding is er niet alleen sprake van een hogere verwachte 
opbrengst, maar is er ook sprake van een meer rechtvaardige belastingheffing.

Voor de volledige achtergrond van de wijzigingen verwijs ik uw raad naar de in bijlage 2 bijgevoegde 
notitie 'Notitie Evaluatie en Herijking Ondernemersfonds op basis van reclamebelasting centrum 
Steenbergen'. In deze notitie wordt ook vermeld dat het huidige vaste bedrag van kracht blijft indien 
bij de informatiebijeenkomst van 7 oktober 2019 een grote meerderheid van de ondernemers tegen 
het voorstel van tariefdifferentiatie blijkt te zijn. De conceptverordening zal dan aangepast worden 
en opnieuw ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. Dit is echter niet de verwachting gezien 
de evaluatiebijeenkomst van 29 oktober 2018.

Lijkbezorgingsrechten
Uitgegaan wordt van een kostendekkend tarief. De tarieven voor belastingjaar 2020 zijn opgenomen 
in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2020.

Forensenbelasting
Het tarief is met 207o geïndexeerd.

2019 2020
Vast bedrag per woning C 302,00 C308,00
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Toeristenbelasting
Het tarief van C 1,00 per persoon, per nacht is vanaf de invoering per 1 januari 2015 gelijk gebleven, 
omdat indexering zou leiden tot een zeer geringe verhoging. Als indexering wel was doorgevoerd, 
dan leidt dit tot het volgende tarief:

Belastingjaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tarief C 1,00 C 1,01 C 1,02 C 1,03 C 1,06 6 1,08
Index 1,007o 1,096 1,407o 2,507o 2,007o---------- ;----------- —---------------------------------------------------------------- ------- :-----------------' w_____________________ ___________ .

Gelet hierop stel ik uw raad voor de indexering van afgelopen járen per 1 januari 2020 door te 
voeren en het tarief te verhogen naar afgerond C 1,10 per persoon per nacht.

Legesverordening
Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.
De tarieven zijn deels gebaseerd op tijdsbesteding en externe (Rijks)tarieven. De tijdsbesteding en 
externe (Rijks)tarieven zijn gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

4. Middelen
De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 2020. In de 
programmabegroting 2020, paragraaf lokale heffingen, zijn de gemeentelijke belastingen toegelicht.

5. Risico's
Bij het opstellen van de verordeningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
Modelverordeningen, die door de VNG zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico, dat een 
verordening geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten.

6. Communicatie/aanpak
De belastingverordeningen worden op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt, door 
deze te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. In de legesverordening wordt niet verwezen 
naar zaken of bijlagen die ter inzage moeten worden gelegd in het gemeentehuis. 7

7. Voorstel
Wij stellen u voor om vast te stellen:
« de Verordening onroerende zaakbelasting Steenbergen 2020;
* de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2020;
« de Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020;
» de Verordening rioolheffing Steenbergen 2020;
» de Verordening hondenbelasting Steenbergen 2020;
» de Verordening marktgeld Steenbergen 2020;
* de Verordening reclamebelasting Steenbergen 2020;
* de Verordening lijkbezorgingrechterrêteenbergen 2020 inclusief tarieventabel;
» de Verordening forensenbelasting Steenbergen 2020;
» de Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2020;
« de Legesverordening Steenbergen 2020 ir clusief bijbehorende tarieventabel en 

eenheidsprijzenlijst. \

Hoogachtend, í I \
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretarisr ^T^^SjT de lòcobŭrgefAeester,



Bijlage 1 bij Raadsvoorstel
Overzicht (mogelijke) wijzigingen legesverordening
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Artikel 4 Vrijstellingen
Vervallen
De vrijstelling voor het in behandeling nemen van aanvragen van niet-commerciële stichtingen 
verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om ontheffingen ingevolge de artikel 
35 van de Drank- en horecawet is komen te vervallen.
Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank is per definitie iets waar winst op gemaakt wordt, 
dus dat kan nooit zonder winstoogmerk zijn.

Toegevoegd
Vrijstelling voor in behandeling nemen van een verzoek om een textielinzameling te mogen houden 
op grond van artikel 4 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019.

Tarieventabel
Titel 7 Hoofdstuk 7 Huwelijken
Artikel 1.1.2.5.2 is dusdanig aangepast dat niet alleen voor het wijzigen, maar ook voor het 
annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap leges in rekening kunnen worden 
gebracht. Ook aan het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn immers kosten 
verbonden voor de gemeente.

Titel 7 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
De landelijke tarieven voor de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart worden jaarlijks 
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De tarieven voor 
2020 zijn nog niet bekend. De in de legestarieventabel genoemde tarieven zijn vooralsnog niet 
aangepast. Het college heeft de bevoegdheid om deze tarieven, indien nodig, te zijner tijd te wijzigen 
(artikel 10, letter b, onderdeel 2 van de Legesverordening).

Titel 7 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
De landelijke tarieven voor de rijbewijzen worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwe tarieven voor 2020 zijn nu nog niet bekend. De in de 
legestarieventabel genoemde tarieven zijn vooralsnog niet aangepast. Het college heeft de 
bevoegdheid om deze tarieven, indien nodig, te zijner tijd te wijzigen (artikel 10, letter b, onderdeel 3 
van de Legesverordening).

Titel 1 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat eenieder kosteloos kan vragen 
welke gegevens over hem zijn geregistreerd. Dit betreft dus ook de vraag of hij/zij als 
kiesgerechtigde is geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de tariefbepaling.

Titel 7 Hoofdstuk 13 artikel 1.13.2 loterijvergunning en 
Titel 1 Hoofdstuk 17 artikel 1.17.4.8 en 1.17.4.9 collecteren 
Deze artikelen komen te vervallen.
Op basis van artikel 4 is een vrijstelling mogelijk voor aanvragen van niet-commerciële stichtingen, 
verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om vergunningen dan wel 
ontheffingen ingevolge de artikelen 2.25, 4.6, 5.13, 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening 
(APV), artikel 3 van de Wet op de kansspelen en de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet.
Aangezien loterijen (artikel 3 Wet op de kansspelen) en collecten (artikel 5.13 APV) activiteiten zijn 
die alleen door non-profit organisaties mogen worden gehouden, kunnen de legestarieven voor 
deze activiteiten in de tarieventabel komen te vervallen.
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Titel 7 Hoofdstuk 7 7 Diversen
Artikel 1 17.1.6 is toegevoegd. Voorheen werden deze kosten voor het verzenden van een kopie 
beschikking/aanslag of een taxatieverslag in rekening gebracht op basis van hoofdstuk 10 
(Gemeentearchief). Vanuit de uitvoeringspraktijk is het echter wenselijk om deze kosten in een apart 
ar i el te vermelden. De kosten worden alleen in rekening gebracht als de aanslag/beschikking of 
het taxatieverslag digitaal beschikbaar zijn gesteld via het WOZ-loket van de gemeente Steenbergen.
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Bijlage 2 bij Raadsvoorstel
Notitie Evaluatie en Herijking Ondernemersfonds op basis van 
reclamebelasting centrum Steenbergen

Inleiding
Deze notitie is opgesteld ten behoeve van de vaststelling van de verordening reclamebelasting 2020 
van het centrum van Steenbergen. Sinds 1 januari 2012 is de reclamebelastingverordening in het 
centrum van Steenbergen van kracht. De opbrengst van de reclamebelasting komt ten gunste van 
het ondernemersfonds, waarmee collectieve activiteiten en projecten in het centrum van 
Steenbergen voor en door ondernemers gefinancierd worden. De essentie is daarmee dat 
ondernemers gezamenlijk projecten en activiteiten financieren, waarbij de centrumeconomie wordt 
gestimuleerd en er geen free riders zijn; ondernemers die niet bijdragen aan projecten en 
activiteiten, maar wel hiervan profiteren. De reclamebelastingverordening regelt juridisch deze 
verplichte bijdrage. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Steenbergen 
vastgesteld. In die hoedanigheid wordt in de praktijk dan ook eerder gesproken over een
reclamefonds of ondernemersfonds op basis van reclamebelasting, waarbij de gemeente de heffing 
verzorgt.

BM1904163

Eind 2018 is naar aanleiding van het vastgestelde centrumplan 'Vitaal Hart van de Stad met sterke 
Toegangspoorten', vastgesteld door de raad in februari 2018, een proces gestart om het 
functioneren van het ondernemersfonds te evalueren en herijken. Er was al snel duidelijk dat het 
ondernemersfonds als principe niet ter discussie staat en dat daarmee op basis van het doorlopen 
proces de verordening reclamebelasting, met enkele inhoudelijke wijzigingen, van kracht blijft. 
Daarnaast is er ook behoefte om het convenant, wat in 2012 ondertekend is door zowel het College 
van B8(W, RPS als door Koninklijke Horeca Nederland, Groot Steenbergen, te actualiseren, nadat de 
nieuwe verordening in november 2019 door de Raad is vastgesteld. De uitvoeringsovereenkomst 
kan dan naar verwachting begin 2020 met het nieuwe bestuur van RPS gesloten worden. RPS werkt 
aan een sterker, breder en nieuw bestuur, dat de belangen van zowel retail, horeca als diensten 
behartigt in het centrum van nu en van de toekomst.

Het proces
* Op 29 oktober 2018 is een evaluatiebijeenkomst georganiseerd voor alle ondernemers die 

reclamebelasting betalen. Op basis van deze evaluatiebijeenkomst is besloten een 
werkgroep herijking ondernemersfonds te vormen, die zich gaat buigen over de wijzigingen 
van het fonds.

* Alle ondernemers zijn actief uitgenodigd om zich aan te melden voor de werkgroep.
» Er is een werkgroep geformeerd die bestaat uit tien ondernemers samen met ambtelijke 

ondersteuning.
» Er zijn drie verschillende werkgroepbijeenkomsten geweest:

o 11 maart 2019; keuzes ondernemersfonds bespreken op hoofdlijnen 
o 27 mei 2019: uitgewerkte keuzes opnieuw bespreken en vertalen in 

opbrengstscenario's
o 26 augustus 2019: komen tot een definitief voorkeursscenario qua opbrengst

* Voor 7 oktober 2019 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle ondernemers, die 
reclamebelasting (gaan) betalen, waarbij het voorkeursscenario wordt gepresenteerd en 
reacties kunnen worden gegeven.

* Het resultaat van de herijking van het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting is 
integraal verwerkt in de conceptverordening reclamebelasting 2020.

Evaluatie
Op maandag 29 oktober 2018 is een ondernemersbijeenkomst geweest om de reclamebelasting in 
eerste instantie te evalueren. Hierbij waren alle ondernemers die reclamebelasting betalen, zo ook
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de ondernemersverenigingen RPS, KHN Groot Steenbergen genodigd, die ook een korte presentatie 
hebben verzorgd. Belangrijkste conclusies van de evaluatie waren:

» Ondernemers zijn over het algemeen van mening dat het goed is om een fonds te hebben 
en dat dit onderlinge betrokkenheid creëert.

« Wel vinden ondernemers dat er gekeken moet worden naar de verdeelsleutel en dat er 
gezocht moet worden naar een systeem dat "eerlijker" is. In het huidige systeem betalen 
namelijk alle ondernemers, klein en groot, hetzelfde vaste bedrag op jaarbasis.

* De dienstverleners (bv fysiotherapiepraktijken) hebben een andere doelgroep dan de 
horecamedewerkers en winkeliers.

» Ondernemers geven mee dat de gemeente zich meer dienstverlenend mag opstellen 
tegenover (nieuwe) ondernemers. Men geeft aan dat ze een belastingaanslag ontvangen, 
maar ook graag een welkom ontvangen. Ondernemers geven ook aan dat ze graag zouden 
zien dat de gemeente het ondernemersfonds structureel co-financiert.

Werkgroep Herijking Ondernemersfonds
In de werkgroep is met name gesproken over tarifering, de omvang van het gebied en vrijstellingen.

Tarifering
Ten aanzien van het tarief is aangegeven dat er behoefte is aan bij voorkeur een hogere opbrengst 
om de professionalisering van werkzaamheden en activiteiten en evenementen in het centrum te 
financieren. Daarnaast is er uitdrukkelijk behoefte aan meer differentiatie van het tarief; een 
eerlijkere verdeelsleutel waarbij kleinere ondernemers bij voorkeur wat minder bijdragen en grotere 
ondernemers wat meer. In het kalenderjaar 2019 betaalt iedere ondernemer die belastingplichtig is, 
een vast en gelijk tarief van C 541,00 op jaarbasis. Er is voor gekozen om de differentiatie te baseren 
op de hoogte van de WOZ-waarde. Dit is ook een erkende en objectieve maatstaf. Dit betekent dat 
een object van een ondernemer belastingplichtig is als er reclame wordt gevoerd, conform de 
verordening, maar de mate waarin men bijdraagt afhankelijk is van de hoogte van de WOZ-waarde. 
Het is wel van belang dat de tariefdifferentiatie niet leidt tot een daling van de opbrengst van het 
ondernemersfonds, maar bij voorkeur tot een verhoogde opbrengst gezien de wens tot verdere 
professionalisering. Hiervoor zijn verschillende rekenmodellen ontwikkeld, waarbij de werkgroep 
uiteindelijk de onderstaande voorkeur heeft uitgesproken.

WOZ-waarde Tarief Aantal objecten Opbrengst

< 200.000 C 500 103 C 51.500

< 400.000 C 650 35 C 22.750

« 600.000 C 800 4 C 3.200

> 600.000 C 950 6 C 5.700

Opbrengst totaal C 83.150 1

In dit model krijgt het merendeel van de ondernemers een korting ten opzichte van het huidige 
vaste tarief en betalen ondernemingen met een hogere WOZ-waarde gestaffeld een hogere 
bijdrage, die gemaximeerd is op C 950,00 per jaar. Deze voorkeur wordt door de werkgroep

1 Het aantal objecten en dus de verwachte opbrengst is gebaseerd op een peiling in augustus 2019. 
Dit aantal is een momentopname en kan fluctueren. Dit is afhankelijk van onder andere leegstand 
en het daadwerkelijk hebben van een reclame-uiting.
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ingebracht in de informatiebijeenkomst van 7 oktober 2019, waarvoor alle ondernemers zijn 
uitgenodigd2.

Omvang van het gebied
Het huidige (belastinggebied) als een bijlage toegevoegd aan de verordening reclamebelasting is als 
sinds 2012 van kracht. Naar aanleiding van een schouw is geconstateerd dat de lijnen in het gebied 
willekeurig lijken te zijn getrokken. Soms worden wel beide zijden van een straat meegenomen en 
soms ook niet. De werkgroep heeft geadviseerd hierin één lijn te trekken en op basis van het huidige 
gebied beide zijden van de straat mee te nemen.

Vrijstellingen
In de verordening reclamebelasting zijn diverse vrijstellingen van kracht. Hierbij zitten vrijstellingen 
die vrijwel altijd in vergelijkbare verordeningen worden toegepast. Zo is er onder andere een 
vrijstelling voor openbare aankondigingen op kerken, verzorgingstehuizen en overheidsinstellingen. 
De werkgroep heeft geadviseerd twee vrijstellingen niet meer toe te passen.

De vrijstelling die stelt dat de (gezamenlijke) oppervlakte per vestiging minder dan 0,1 m2 (vierkante 
meter) bedraagt. De werkgroep heeft dit geadviseerd, omdat men geconstateerd heeft dat enkele 
ondernemers reclame hebben verminderd, waardoor men niet meer financieel bijdraagt aan het 
collectieve ondernemersfonds.

De vrijstelling die stelt dat openbare aankondigingen die zijn aangebracht aan de voor- of zijkant van 
een museum voor zover het reclame betreft het bewaren en tentoonstellen van waardevolle dingen, 
dan wel waar kunst tentoongesteld wordt. Dit omdat er in het centrum van Steenbergen slechts een 
museum aanwezig is, hetgeen een commercieel karakter heeft, net zoals vergelijkbare winkels, 
horeca en of diensten in het centrum.

Opschoning belastingbestand
Gedurende het proces is ook geconstateerd dat het huidige belastingbestand niet compleet was. 
Hierdoor heeft op basis van een interne en externe schouw een optimalisatie plaatsgevonden en 
zijn alle objecten in het belastinggebied opnieuw beoordeeld. Hierdoor is de opbrengstpotentie 
mede hoger dan voorheen.

Vervolg
Na de vaststelling van de verordening door de Raad, waarin de fiscaal-juridische kaders zijn 
vastgelegd, zullen het College van B&W en RPS 2.0 een nieuw convenant voorbereiden en sluiten, 
met daarin belangrijke spelregels ten aanzien van bijvoorbeeld samenwerking, de 
subsidieverstrekking, bevoorschotting, subsidie-verantwoording etc. RPS 2.0 heeft daarbij 
betrekking op het feit dat er aan een nieuwe organisatie en bestuur wordt gebouwd, die beter, 
sterker, professioneler de belangen van het centrum en de centrumondernemers (dus niet alleen 
retail) gaat behartigen.

Het sluiten van dit nieuwe convenant is een bevoegdheid van het College van B&W, waarbij de Raad 
geïnformeerd zal worden. Tevens zal een informatieve bijlage worden toegevoegd bij de 
belastingaanslag in 2020, waardoor ondernemers actiever en beter worden geïnformeerd over het 
bestaan en doel van de belasting en hoe zij hierbij kunnen participeren.

2 Mocht het zijn dat een grote meerderheid van de ondernemers tegen het voorstel van de 
differentiatie van het tarief is, wat niet de verwachting is gezien de evaluatiebijeenkomst d.d. 29 
oktober 2018, dan blijft het vaste bedrag per vestiging van kracht. Het tarief van C 541,00 voor 2019 
wordt dan met 207o geïndexeerd.
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