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Afspraken over heffingsstructuur ondernemersfonds 
 
1. Invoeren WOZ als grondslag voor reclameheffing 
 
Er wordt vooralsnog afgezien van het invoeren van de WOZ. Er kleven teveel 
juridische en praktische bezwaren aan met als mogelijk gevolg meer bezwaren.  
 
• Uit enquête blijkt dat invoering slecht door 8% wordt ondersteund, 
• Hoge invoeringskosten van € 16.000 voor het maken van een nieuwe objectafbakening, 
• Als gevolg van schommelingen in WOZ waarde moet er elk jaar een nieuwe grondslag 
worden vastgesteld, 
• Op jaarlijkse factuur komt dan naast de normale aanslag er nog een WOZ aanslag met een 
ander tarief te staan de reclameheffing. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede, 
• Wijzigen bestaande regeling maakt risico op bezwaren groter, 
• BIZ voor de binnenstad niet realistisch vanwege draagvlakeisen en restricties aan inzet 
middelen.  
 
2. Reclamebelasting naar deelgebieden 
Bij berekening waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het kernwinkelgebied en 
aanloopstraten én invoeren extra tariefklassen, stijgen de tarieven voor het kernwinkelgebied 
met 10 tot 50%.  
Gelet op het huidige economische klimaat wordt dit vanwege het huidige positieve 
draagvlak onder ondernemers niet haalbaar geacht.  
 
3. Extra geld ten behoeve van evenementen 
Met alle betrokken partijen zal een bijeenkomst worden belegd om na te gaan hoe naast de 
opbrengst van het Ondernemersfonds extra geld voor evenementen kan worden gegenereerd. 
Juist in het huidige economische gestel is de stad gebaat bij extra investeringen. 
 
Afspraken aanscherping toekenningscriteria en vergroten draagvlak 
 
Verbeterpunten uit de evaluatie hebben geleid tot aanscherpingen door de Stichting op het 
gebied van toekenningscriteria van de bijdragen uit het Ondernemersfonds aan 
ondernemersactiviteiten, waarbij ook ondernemers aan de randen van de binnenstad worden 
betrokken. Een verbeterd subsidieaanvraagformulier kan nu ook worden gedownload van de 
website van de Centrum Management Groep. Op de website wordt betere informatie 
verstrekt over het functioneren van het ondernemersfonds.  
 
Het draagvlak wordt vergroot door meer persoonlijk contact met nieuwe ondernemers en het 
gebruikmaken van social media. Door de  opname van vertegenwoordigers van 
ondernemersvereniging Haarlem Centraal (de opvolger van ondernemersvereniging City 
Haarlem) in het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds zijn de straatverenigingen beter 
betrokken.  
Ook de deelname door het OF aan het maandelijkse overleg van Haarlem Marketing en de 
straatverenigingen over het uitwisselen van informatie over evenementen en dergelijke komt 
de betrokkenheid ten goede. 
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