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Kernboodschap  Vanaf 1-1-2015 is in de Cronjéstraat op verzoek van de winkeliersvereniging 

Cronjé reclamebelasting ingevoerd voor een ondernemersfonds. Door de 

winkeliersvereniging Cronjé wordt verzocht voor de periode 2020-2025 een 

overeenkomst af te sluiten.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing. Aangaan van overeenkomsten is een bevoegdheid van het 

College. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Invoering reclamebelasting voor ondernemersfonds Cronjé (2014/266038), zoals 

besproken in de Raad d.d. 27 november 2014 en het collegebesluit verlenging 

overeenkomst tot 1-1-2020 Stichting Ondernemersfonds Cronjé (2018/512332) 

Besluit College  

d.d. 7 januari 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

De overeenkomst voor het ondernemersfonds Cronjé af te sluiten van 2020 tot 

2025. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Vanaf 1-1-2015 is in de Cronjéstraat op verzoek van de winkeliersvereniging Cronjé reclamebelasting 

ingevoerd voor een ondernemersfonds. Door de winkeliersvereniging Cronjé wordt verzocht voor de 

periode 2020-2025 een overeenkomst af te sluiten.   

 

2. Besluitpunten college 

De overeenkomst voor het ondernemersfonds Cronjé af te sluiten van 2020 tot 2025. 

 

3. Beoogd resultaat 

Continuering van een ondernemersfonds Cronjé op basis van reclamebelasting om te investeren in 

promotie, evenementen, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, feestverlichting en de organisatie 

hiertoe. 

 

4. Argumenten 

Past in het coalitieprogramma duurzaam doen en levert een bijdrage aan programmabegroting 2020-

2024 

Dit verzoek past bij het uitgangspunt van een energieke en veerkrachtige samenleving die zelf 

activiteiten wenst op te pakken en levert een bijdrage aan de versterking van het ondernemings-

klimaat uit programma 4 van de programmabegroting 2020-2024.  

 

Voldoende draagvlak bij de ondernemers voor continuering ondernemersfonds op basis van 

reclamebelasting 

Uit de evaluatie in 2018 en de in 2019 gehouden enquête onder de ondernemers bleek dat de 

financiële structuur die door de oprichting van het ondernemersfonds in 2015 is neergezet door de 

ondernemers als waardevol wordt gezien. Er is voldoende draagvlak voor de continuering van het 

ondernemersfonds op basis van reclamebelasting.  

 

Overeenkomst met winkeliersvereniging Cronjé 

Bij de evaluatie in 2018 bleek dat het functioneren van het ondernemersfonds verbeterd kan worden 

door in plaats van met een afzonderlijke stichting met de winkeliervereniging Cronjé een 

overeenkomst af te sluiten die verantwoording kan afleggen aan de ondernemers in de Cronjé 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Uit de enquête in 2019 bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor een ondernemersfonds via een 

BIZ maar wel voor een continuering van het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. 
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6. Uitvoering 

Na besluitvorming zal de in de bijlage opgenomen overeenkomst door de burgemeester worden 

ondertekend.  

 

7. Bijlagen 

1. Overeenkomst Ondernemersfonds Cronjé  2020-2025 

2. Brief Winkeliersvereniging Cronjé 

 

 

 


