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De fractie heeft de volgende vragen:

De fractie van de VLP heeft vernomen dat er in tegenstelling tot de ‘Verordening op de heffing en de 
invordering van reclamebelasting op de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld’ mogelijk 
bedrijven op het Majoppeveld zijn vrijgesteld van het betalen van deze reclamebelasting. Dit zou 
onder meer gelden voor bedrijven die gevestigd zijn in de GoStores en/of de bedrijven aan het 
Oostplein. 

Daarentegen betalen alle kleine, lokale bedrijven op het Majoppeveld - volgens de VLP toch een 
belangrijke motor voor de economie van Roosendaal - met reclame-uitingen wel reclamebelasting.

De VLP heeft de volgende vragen voor de wethouder:

1. Klopt het dat niet alle bedrijven op het Majoppeveld en/of de Borchwerf I voor reclamebelasting 
worden aangeslagen?

Indien vraag 1 met ja is beantwoord heeft de VLP nog enkele vragen voor de wethouder:

2. Wat is hier de gedachte achter?

3. Klopt het dat bedrijven in de GoStores en aan het Oostplein vrijgesteld zijn van reclamebelasting?

4. Zo ja, geldt dit voor nog meer bedrijven?

5. Zo ja, welke bedrijven?

6. Klopt het dat er verschil wordt gemaakt tussen detailhandel en niet-detailhandel?

Op de bedrijventerreinen Borchwerf I en het Majoppeveld zijn de parkrangers actief. Daarover heeft 
de VLP de volgende vragen:  

7. Klopt het dat de parkrangers (mede) betaald worden uit de opbrengsten van de reclamebelasting?

8. Klopt het dat de parkrangers ook actief zijn op de terreinen van de GoStores en het Oostplein?

9. Zo ja, is de wethouder het dan met de VLP eens dat de reclamebelasting op dit moment niet eerlijk 
verdeeld is over de ondernemers op de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I?
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Alex Raggers 
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, dit klopt.

2. Het adres dient in eerste instantie te voldoen aan de voorwaarde dat er een openbare 
aankondiging zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg. Zo niet, dan wordt het betreffende 
adres uitgesloten van de heffing.

Daarnaast is in de verordening (Artikel 1.d.2) geregeld dat eenzelfde bedrijf dat twee of meer 
panden in gebruik heeft die direct naast of boven elkaar zijn gelegen, slechts 1 x wordt 
aangeslagen omdat het dan als 1 vestiging moet worden beschouwd.

3. Nee, dit klopt niet.

4. Nvt

5. Nvt

6. Nee, dit klopt niet.

7. De ondernemersverenigingen van Borchwerf 1 en Majoppeveld gaan over de bestedingen binnen 
de eigen begroting. (waaronder de opbrengsten van de reclamebelasting)

8. Ja, dit klopt.

9. Ik deel uw mening over een niet eerlijke verdeling niet.
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