
 

 

 

 

 

 

 

*BM1101445* 

  BM1101445 

 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 

 

Gelet op: 

 

- het belang van project StadHaven voor een duurzame kwaliteitsimpuls aan het centrumgebied 

van Steenbergen; 

- het door haar, in haar vergadering van 27 oktober 2011, goedgekeurd definitieve 

uitvoeringsprogramma StadHaven; 

- de betrokkenheid van ondernemers(verenigingen) bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma 

StadHaven; 

- haar eerdere uitspraken dat ondernemers ook een financiële bijdrage aan het project StadHaven 

moeten leveren; 

- het onderzoek naar mogelijkheden om een additioneel financieringsinstrument in het leven te 

roepen; 

- de conclusie dat reclamebelasting op korte termijn de enige mogelijkheid is om een financiële 

bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van (vrijwel) alle ondernemers in het projectgebied te 

ontvangen; 

- het draagvlak bij ondernemersverenigingen Retail Platform Steenbergen en Koninklijke Horeca 

Nederland, afdeling Groot Steenbergen voor het uitvoeringsprogramma; 

- het draagvlak bij ondernemersverenigingen Retail Platform Steenbergen en Koninklijke Horeca 

Nederland, afdeling Groot Steenbergen voor de invoering van reclamebelasting ter financiering van 

de uit het centrumfonds te financieren projecten uit het uitvoeringsprogramma; 

- haar principebesluit, tot invoering van reclamebelasting ten bate van de uit het centrumfonds te 

financieren projecten uit het uitvoeringsprogramma StadHaven, van 27 oktober 2011; 

- haar opdracht aan het college om haar in december 2011 een voorstel voor een Verordening 

reclamebelasting Steenbergen, ingaande 1 januari 2012, voor te leggen; 

 

 

besluit:

- tot de invoering van reclamebelasting in Steenbergen met een vlak jaartarief van € 490,- 

per vestiging per 1 januari 2012; 

- de betreffende Verordening daartoe vast te stellen en deze op de eerste dag na vaststelling 

te publiceren; 

- de netto-opbrengst van de reclamebelasting te besteden aan de projecten ‘centrumfonds’ 

van het uitvoeringsprogramma StadHaven; 

- het college opdracht te geven tot het nader uitwerken van de financiële systematiek in 

samenspraak met de ondernemersverenigingen voordat de middelen worden besteed; 

- het college opdracht te geven de invoering van de reclamebelasting goed te communiceren 

met ondernemers, in samenspraak met ondernemersverenigingen; 

- het college opdracht te geven haar een jaarlijkse voortgangsrapportage van project 

StadHaven aan te bieden;  

 

 

Steenbergen, 15 december 2011 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter 

  

gemeente Steenbergen 
 

De Heen – Dinteloord – Kruisland – Nieuw-Vossemeer – Steenbergen - Welberg 
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drs. E.P.M. van der Meer J.J. Hoogendoorn 
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