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Datum raadsvergadering : 10 juni 2021 

Nummer : RVB21-0042

Onderwerp : Initiatiefvoorstel herziening besluitvorming Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het raadsbesluit RVB21-0007 Wijziging van de Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2021-2025 d.d. 25 maart 2021 
in te trekken.

2. De heer Van Male te vragen onderzoek te doen naar een evenwichtiger verdeling 
van de BIZ-bijdrage en de raad van zijn bevindingen op de hoogte te stellen.

3. Het college te verzoeken faciliterend te handelen door alle medewerking te verlenen 
aan het onderzoek dat door de heer Van Male zal worden uitgevoerd om tot een 
evenwichtiger verdeling
van de BIZ-bijdragen en voldoende draagvlak voor het instellen van een 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) te komen.

Uitwerking voorstel

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020, onder nummer RVB20-0065 de Verordening
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2021-2025 en het jaarplan en 
begroting vastgesteld.

Daarna heeft de gemeenteraad op 25 maart 2021 een (geamendeerd) besluit genomen, 
onder nummer 
RVB21-0007, waarin de tarieven van de jaarlijkse BIZ-bijdrage zijn gewijzigd en die tarieven 
niet overeenkomen met eerder vastgesteld jaarplan en vastgestelde begroting. 

In de beeldvormende bijeenkomst van 20 mei 2021 heeft de woordvoerder namens 
Ondernemersvereniging Sterck (de heer Van Male) een toelichting op het bovenstaande 
gegeven. Vervolgens is het onderwerp besproken in de vergadering van de 
raadscommissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 2 juni 2021. 

De fracties van Lokaal Realisme en Samen 0164 hebben aan de hand van de beeldvorming 
en de bespreking in de commissie geconstateerd dat:
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1. Er brede steun is voor het procesvoorstel van de woordvoerder namens Sterck
2. De gemeenteraad faciliterend wil zijn om gezamenlijk tot een levendige Binnenstad 
te kunnen komen. 

De fracties hebben op basis van het bovenstaande het ontwerpbesluit geformuleerd dat u 
hierbij ter vaststelling aantreft. 

Lokaal Realisme, mevrouw A.E.J. Govers- Gabriëls

Samen 0164, de heer R.R.M. Krijnen
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het initiatiefvoorstel van de fracties van Lokaal Realisme en Samen 0164, 
ondertekend door 
mevrouw A.E.J. Govers- Gabriëls en de heer R.R.M. Krijnen, d.d. 3 juni 2021, nr. RVB21-
0042;

gelet op de Gemeentewet en het Reglement van orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Bergen op Zoom;    

BESLUIT:

1. Het raadsbesluit RVB21-0007 Wijziging van de Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2021-2025 d.d. 25 maart 2021 
in te trekken.

2. De heer Van Male te vragen onderzoek te doen naar een evenwichtiger verdeling 
van de BIZ-bijdrage en de raad van zijn bevindingen op de hoogte te stellen.

3. Het college te verzoeken faciliterend te handelen door alle medewerking te verlenen 
aan het onderzoek dat door de heer Van Male zal worden uitgevoerd om tot een 
evenwichtiger verdeling
van de BIZ-bijdragen en voldoende draagvlak voor het instellen van een 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) te komen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2021 

De griffier, De voorzitter,

Mevr. E.P.M. van der Meer Dhr. dr. F.A. Petter



*RVB21-0042*

RVB21-0042

Onderwerp : Initiatiefvoorstel herziening besluitvorming Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom

Nummer voorstel : RVB21-0042

Datum voorstel : 3 juni 2021 

Portefeuillehouder(s) : J.J.S.M. de Lange

Contactpersonen : Mw. A.E.J. Govers- Gabriëls en dhr. R.R.M. Krijnen, 
fractievoorzitters 

Fracties : Lokaal Realisme en Samen 0164

Programmanummer en -

naam

: 3. Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en 
onderwijs

Voorstel:

1. Het raadsbesluit RVB21-0007 Wijziging van de Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2021-2025 d.d. 25 maart 2021 
in te trekken.

2. De heer Van Male te vragen onderzoek te doen naar een evenwichtiger verdeling 
van de BIZ-bijdrage en de raad van zijn bevindingen op de hoogte te stellen.

3. Het college te verzoeken faciliterend te handelen door alle medewerking te verlenen 
aan het onderzoek dat door de heer Van Male zal worden uitgevoerd om tot een 
evenwichtiger verdeling
van de BIZ-bijdragen en voldoende draagvlak voor het instellen van een 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) te komen.

Type voorstel:

 Kaderstellend
 Controlerend
 Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Ja Nee

Zijn doelen en/of effecten 
beschreven

                     

Financiële consequenties                      
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Voorlegger Raadsvoorstel 

Gevolgen voor de schuldenlast                      

Inspraakverordening van 
toepassing

                     

Communicatieparagraaf:

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 20 mei 2021 heeft de heer Van Male een 
toelichting gegeven. 
Het onderwerp is vervolgens besproken in de commissievergadering Ruimte, 
Duurzaamheid en Economie van 2 juni 2021.  

Samenvatting:

Het initiatiefvoorstel ziet toe op het intrekken van een eerder raadsbesluit m.b.t. de 
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2021-2025. Vervolgens 
wordt de gemeenteraad voorgesteld om een onderzoek te laten doen naar een 
evenwichtiger verdeling van de BIZ-bijdrage en het college te vragen om faciliterend te 
handelen door alle medewerking te verlenen aan dit onderzoek.   

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Geen. 


