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Betreft: Reclamebelasting de Meeten

Recent is er een bijeenkomst geweest om te komen tot invoering van reclamebelasting op het

industrieterrein de Meeten om hiermee ook daar te komen tot realisatie parkmanagement. Op zich

een prima streven. Evenwel, een dergelijke ingrijpende maatregel vereist natuurlijk dat het proces

maximaal zorgvuldig moet verlopen om te komen tot echt draagvlak. Volgens onze informatie waren

van de 400 bedrijven slechts 60 bedrijven aanwezig op de recente vergadering waar door een

overgrote meerderheid is gekozen voor invoering van reclamebelasting.

De Nieuwe Democraten willen graag antwoord op de volgende vragen

1. Wie is initiatiefnemer en organisator geweest voor dit proces?

2. Wat is de verklaring dat er zo'n hele lage opkomst was?

3. Kan de uitkomst beschouwd worden als representatief, waarom?

4. Heeft het college hierin enige betrokkenheid, welke?

5. Wat worden de volgende stappen om te komen tot een breed gedragen standpunt over

reclamebelasting?

Namens de Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. De ondernemersverenigingen Borchwerf en Majoppeveld zijn de initiatiefnemers en organisatoren

voor het oprichten van een ondernemersfonds.

2. Onder de leden van de ondernemersverenigingen OVB & OVM, welke een ruime meerderheid van

de bedrijven vertegenwoordigen, is vooraf een draagvlakmeting gehouden en hieruit bleek dat

deze overtuigend achter een fonds staan.

Alle ondernemers, dus ook niet leden, zijn vanaf het begín betrokken bij het proces en zijn

geÏnformeerd. De bijeenkomst in juli was een voortvloeisel uit dit proces.

Uit de lage opkomst kan worden geconcludeerd dat de meerderheid kan instemmen met de

oprichting van een ondernemersfonds.

3. Omdat alle ondernemers uitvoerig zijn geÏnformeerd en uitgenodigd voor de bijeenkomst in juli en

ook in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk te reageren beschouwen wij de uitkomst als

representatief.

4. Het college is in het proces betrokken omdat de invoering van een reclamebelasting, ter voeding

van het ondernemersfonds, een bevoegdheid van de gemeenteraad is.

5. De beide ondernemersverenigingen Borchwerf en Majoppeveld gaan het college formeel

verzoeken om een reclamebelasting in te voeren voor beide gebieden per I januari 2016

Het college zal dil verzoek middels een voorstel aan de raad voorleggen.

Wethouder econom ische zaken,

Hans


