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AANLEIDING 
In februari staat de stemming van de BIZ op de agenda. Zoals eerder gemeld staat BIZ voor 
Bedrijven Investerings Zone, waarbij alle ondernemers in de betreffende zone financieel 
bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van het winkelgebied. Op verzoek van de 
ondernemers van Raadhuisstraat en Binnenweg zijn we met een BIZ-traject gestart. Echter, 
door de aanhoudende lockdown is het voor de ambassadeurs van de BIZ en het 
begeleidende bureau Stad & Co op dit moment niet of nauwelijks mogelijk om contacten te 
leggen met collega-ondernemers en hen goed te kunnen informeren over de BIZ. Via Stad & 
Co en de ambassadeurs van de BIZ hebben we het verzoek ontvangen om de stemming 
van de BIZ niet begin februari 2021 te houden maar uit te stellen naar april 2021.  
 
GEVOLG 
Wanneer de stemming in april 2021 zal plaatsvinden dan heeft dit geen inhoudelijke 
consequentie voor het Reglement draagvlakmeting BIZ Heemstede centrum 2021 en de 
Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025.  
 
Tevens is er een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de Stichting BIZ 
Heemstede centrum. De wijziging heeft gevolgen voor 3 artikelen in de 
uitvoeringsovereenkomst. Middels een addendum aan de overeenkomst die door beide 
partijen ondertekend wordt, zullen de artikelen worden aangepast. Zie hiervoor de bijlage. 
De provincie Noord-Holland, die het traject subsidieert, is geïnformeerd over de vertraging 

van het traject. Gezien de omstandigheden heeft de vertraging geen gevolgen voor de 

verkregen subsidie.  

 

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

Participatie speelt een belangrijke rol in het BIZ-traject. Gedurende het traject is en wordt op 

verschillende manieren invulling gegeven aan participatie. Stad & Co adviseert vanuit hun 

expertise hierover. Zo is er maandelijks een ambassadeurs bijeenkomst en is er een 

gezamenlijke brochure ontwikkeld met de belangrijkste doelstellingen voor komende jaren.  

 

Ondanks het voornemen om de stemming in het voorjaar te organiseren wordt de 
belangstelling voor de BIZ bij de ondernemers zoveel mogelijk warm gehouden. De 
boodschap van de ambassadeurs is dan ook dat de BIZ juist nu ook een krachtig middel is 
om gezamenlijk sterker uit de crisis te komen, om gezamenlijk te werken aan herstel van het 
Heemsteeds centrum. 
 

 
BIJLAGE 
Addendum artikel wijzigingen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Heemstede centrum   
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BIJLAGE 
 
Addendum artikel  wijzigingen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Heemstede centrum 
 
In deze uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen deze 2 partijen vastgelegd. 
Niemand anders dan deze 2 partijen kunnen rechten ontlenen aan deze overeenkomst. 
 
Het uitstel van de draagvlakmeting heeft gevolgen voor 3 artikelen in de overeenkomst. 
Deze wijzigingen zullen middels een addendum aan de overeenkomst worden toegevoegd: 
 
Artikel 7 Draagvlakmeting 
1. De Gemeente zal in februari 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, van de wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat 
voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen. 

 
wordt: 
 
1. De Gemeente zal in april 2021 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, van de wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat 
voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen. 

 
 
Artikel 8 Aanvraag BIZ-subsidie 
1. De Stichting dient jaarlijks uiterlijk op 1 oktober van het voorafgaande jaar een 

schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. In afwijking daarvan dient zij 
de subsidieaanvraag voor het jaar 2021 uiterlijk op 1 april 2021 in. 

 
wordt: 
 
1. De Stichting dient jaarlijks uiterlijk op 1 oktober van het voorafgaande jaar een 

schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie in bij het college. In afwijking daarvan dient zij 
de subsidieaanvraag voor het jaar 2021 uiterlijk op 1 juni 2021 in. 

 
Artikel 10 Bevoorschotting BIZ-subsidie 
De Gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter 
hoogte van 90% van de begrote BIZ-subsidie. (Voor 2021 dient voor ‘1 maart’ te worden 
gelezen ‘1 mei’.) 
 
wordt: 
 
De Gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter 
hoogte van 90% van de begrote BIZ-subsidie. (Voor 2021 dient voor ‘1 maart’ te worden 
gelezen ‘1 juli.) 
 
 
 
 


