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De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Cronjé bestaat bijna 5 jaar. De BIZ Cronjé is in
2018 ingesteld op verzoek van de vastgoedeigenaren in de Cronjé. Die zijn
verenigd in de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem. De wettelijke termijn van
de lopende BIZ Cronjé eindigt op 31-12-2022. Het bestuur van de BIZ-stichting
Eigenaren Cronjé Haarlem heeft de wens geuit om op grond van de Wet op de
Bedrijveninvesteringszones opnieuw voor 5 jaar een BIZ Eigenaren Cronjé in te
stellen. De vastgoedeigenaren hebben een plan van aanpak opgesteld met daarin
activiteiten geformuleerd. De speerpunten zijn werken aan een
toekomstbestendige Cronjé, het creëren van een prettige, aantrekkelijke en
schone omgeving en professionaliseren van de samenwerking en organisatie. Het
houden van een BIZ-draagvlakmeting is een wettelijke voorwaarde voor het
mogen aanwijzen van de BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027. Deze draagvlakmeting
vindt plaats in 2022, maar kan pas worden uitgevoerd nadat de Raad de
Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 heeft vastgesteld. De formele
aanwijzing van de BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 vindt plaats wanneer uit de
draagvlakmeting blijkt dat een gekwalificeerde meerderheid van de
vastgoedeigenaren heeft ingestemd met het instellen van de BIZ per 1 januari
2023.________________________________________________________________

Kernboodschap

Behandelvoorstel voor

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering_________________________________________

Relevante eerdere

1.

Vaststelling Verordening Bedrijven Investerings Zone Cronjé 2018-2022,
2017/373376 in de raad d.d. 19 oktober 2017.

besluiten
2.

Vaststellen Reglement Draagvlakmeting BIZ Cronjé 2018-2022

(2017/468701) d.d. 31 oktober 2017.
3.

Vaststelling Economische Visie Haarlem (2020/442884) in de commissie

Ontwikkeling d.d. 4 juni 2020 en raadsvergadering d.d. 25 juni 2020.

Kenmerk: 2022/554799

1/6

Besluit College

1.

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d. 24 mei 2022

2.

Het college besluit voorts:

•

Het 'Plan van Aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé' voor kennisgeving
aan te nemen;

•

Inzetten en uitvoeren van de wettelijk vereiste procedure
draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé Haarlem;

•

Vaststellen van de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Eigenaren Cronjé 20232027;

•

Vaststellen van het reglement draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé
2023-2027.

de secretaris,

Besluit Raad

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,

d.d.
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:

1. De Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 vast te stellen, die per 01-01-

2023 ingaat bij voldoende draagvlak.
de voorzitte<

ïffier.
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1. Inleiding
De Wet op de Bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat ondernemers en/of
vastgoedeigenaren zelf gaan investeren in hun winkelgebied of op hun bedrijventerrein via een
collectieve heffing. De gemeente int deze heffing en dat wordt in het afgebakende gebied door de
BIZ besteed voor daartoe in het plan van aanpak aangewezen onderdelen.

De wettelijke termijn van de lopende BIZ Cronjé eindigt op 31-12-2022. De ervaringen met de
huidige BIZ Cronjé zijn positief. De vastgoedeigenaren in de Cronjé, die zijn verenigd in de BIZstichting Eigenaren Cronjé Haarlem, hebben de wens geuit om op grond van de Wet BIZ opnieuw
voor 5 jaar een BIZ Cronjé in te stellen. De vastgoedeigenaren hebben een plan van aanpak voor de
periode 2023-2027 opgesteld met daarin activiteiten geformuleerd. De speerpunten zijn gericht op
toekomstbestendigheid, prettig verblijven en professioneel samenwerken in de Cronjé. Het
vaststellen van de Verordening BIZ Eigenaren Cronjé Haarlem 2023-2027 door de raad is noodzakelijk
om de wettelijk verplichte draagvlakmeting uit te mogen voeren. De formele aanwijzing van de BIZ
Eigenaren Cronjé 2023-2027 vindt plaats wanneer uit de draagvlakmeting blijkt dat er
gekwalificeerde meerderheid van de vastgoedeigenaren heeft ingestemd met het instellen van de
BIZ.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 vast te stellen, die per 01-01-2023 ingaat bij
voldoende draagvlak.
3. Beoogd resultaat
Het, op verzoek van het bestuur van de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem, voortzetten van de
BIZ Eigenaren Cronjé in de periode 2023-2027, waarmee de kosten voor de activiteiten en thema's
die zijn benoemd in het Plan van aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé, gelijkelijk worden verdeeld
over alle eigenaren van niet-woonruimtes in de Cronjé.
4. Argumenten
1. Het besluit is in lijn met het Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022
Vaststelling van de Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 is in lijn met het Actieplan
Detailhandel - en Horeca 2020 t/m 2022, waarbij wordt samengewerkt met ondernemers en
vastgoedeigenaren aan aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden op langere termijn.
BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem geeft, mede door de BIZ, invulling aan de ambities uit het
Actieplan Detailhandel-en Horeca.
2. Het besluit is in lijn met de Economische Visie Haarlem
De Economische Visie Haarlem heeft als hoofddoel het behouden, stimuleren en aantrekken van
werkgelegenheid en draagt bij aan een duurzame, inclusieve en vitale stad. De inhoud van de visie
richt zich op de lange termijn en is daarmee een waardevol kompas. Op basis van vijf groeibepalende
factoren- ruimte, talent, innovatie, ondernemerschap en profilering - met bijbehorende
uitvoeringslijnen wordt gewerkt aan een aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat voor
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ondernemers en bedrijven, nu en in de toekomst. De speerpunten van de BIZ-stichting Eigenaren
Cronjé Haarlem zijn in lijn met de ambities uit de Economische Visie Haarlem
3. Het besluit is een wens van de eigenaren in de Cronjé
De ervaringen met de BIZ Cronjé zijn positief. De kosten worden eerlijk verdeeld, het innen van de
bijdrage verloopt soepel. De eigenaren die zijn vertegenwoordigd in de BIZ-stichting Eigenaren
Cronjé Haarlem hebben de wens uitgesproken voor een tweede BIZ-termijn.
4. Activiteiten uit Plan van Aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé passen binnen de Wet op de BIZ.
De activiteiten uit het Plan van Aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé sluiten aan op de in de wet
op de BIZ omschreven activiteiten in de openbare ruimte die zijn gericht op het bevorderen van de
ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van de BIZ.
Daarnaast is voor de Transvaalbuurt-waar de Cronjéstraat een onderdeel van uitmaakt- budget
gereserveerd om te komen tot een wijkaanpak Transvaalbuurt. Doel van deze wijkaanpak is een
integrale samenwerking gericht op grootstedelijke problemen gericht op het domein fysiek, sociaal
en veilig gelijk op te trekken om hiermee de kan te vergroten dat in het projectgebied een integer
ondernemersklimaat en een veilig woon- en leefklimaat ontstaat.
5. Controle op de Juiste aanwending gelden subsidie blijft mogelijk
De jaarlijkse heffing wordt in de vorm van subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé
Haarlem. Daartoe legt de stichting jaarlijks een activiteitenplan en een begroting voor aan de
gemeente Haarlem. Dit waarborgt de juiste besteding van het bedrag waartoe de heffing wordt
ingesteld.

5. Risico’s en kanttekeningen
1. Bezwaar en beroep
Hoewel de wettelijke voorgeschreven draagvlakmeting van de BIZ-regeling voldoende waarborg
bieden voor een democratisch gedragen draagvlak bij de vastgoedeigenaren, is bezwaar en beroep
tegen een BIZ-heffing niet uit te sluiten. Overigens kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de
invoering van de verordening zelf, wel tegen de individuele aanslag. Daarnaast kunnen de
vastgoedeigenaren, eveneens in meerderheid, na één jaar besluiten de BIZ en daarmee de heffing te
beëindigen. Tegen de nu geldende BIZ-verordening is nog nooit beroep ingesteld.
2. Voorbereidingen draagvlakmeting
Te late vaststelling BIZ-verordening verhindert tijdige uitvoering van de BIZ-Draagvlakmeting
Om de voorbereidingen op de BIZ-draagvlakmeting tijdig in gang te kunnen zetten is het van belang
dat de BIZ-verordening zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld. Als dit te laat gebeurt stijgen
(eenmalig) ook de uitvoeringskosten wanneer de aanslagoplegging niet kan meelopen in de
gecombineerde aanslagoplegging van 2023.
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6. Duurzaamheidsparagraaf
Het veranderende klimaat vraagt om noodzakelijke aanpassingen in de Cronjéstraat. De komende
jaren zal door de BIZ gezamenlijk met alle partners worden onderzocht welke
duurzaamheidstoepassingen geschikt en haalbaar zijn. Waar mogelijk wordt al gestart met de
uitvoering.
7. Financiën
1. De kosten voor de gemeente Haarlem
In de Wet op de bedrijveninvesteringszones is opgenomen dat de gemeente de vastgoedeigenaren
faciliteert bij het instellen van een ondernemersfonds, maar dat dit voor de gemeente budgettairneutraal geschiedt. De Opbrengst van de BIZ-heffing wordt verminderd met de heffingskosten. Het
resterende bedrag wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting Eigenaren
Cronjé Haarlem. De eventuele minderopbrengsten van de BIZ-heffing (bijvoorbeeld als gevolg van
waardevermindering door bezwaar) zijn voor rekening en risico van de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé
Haarlem. Eventuele meeropbrengsten van de BIZ-heffing (bijvoorbeeld door toename van het aantal
objecten) komen ten goede aan de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem.

2. Controle op de juiste aanwending gelden ondernemersfonds blijft mogelijk
De jaarlijkse BIZ-heffing wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting Eigenaren
Cronjé Haarlem. Daartoe legt de stichting jaarlijks een begroting en een activiteitenoverzicht voor
aan vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem. Dit waarborgt de juiste besteding van het
bedrag waartoe de heffing wordt ingesteld.
Met de inwerkingtreding van de Verordening en het opnieuw instellen van de BIZ Eigenaren Cronjé
2023-2027, zal aan de vastgoedeigenaren in het gebied een heffing opgelegd worden zoals

overeengekomen met de vastgoedeigenaren, een vast en ongewijzigd bedrag per object per jaar van
€ 500. Met een totaal van 146 objecten binnen het BIZ-gebied creëert de BIZ jaarlijks een budget van
€ 71.663 (minus perceptiekosten 3,45%) om te investeren in de activiteiten zoals omschreven in het

plan van aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé.
8. Participatie, inspraak en communicatie
Het bestuur van de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem wordt ondersteund door Bureau Stad&Co
bij o.a. het opstellen van het plan van aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé, evaluatie,
communicatie en participatietraject om te komen tot een tweede BIZ-termijn. Het Plan van Aanpak is
opgesteld in overleg met de gemeente en vastgoedeigenaren. De vastgoedeigenaren hebben
gelegenheid gekregen om het bestuur via een enquête en op een gezamenlijke bijeenkomst op 3
maart 2022 van input te voorzien. Het concept plan van aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé, is
vervolgens aan alle vastgoedeigenaren voorgelegd en zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te
reageren.
In aanloop naar en na de draagvlakmeting wordt richting de belanghebbenden gecommuniceerd.
Nieuw is dat er bij deze draagvlakmeting de optie om digitaal te stemmen is toegevoegd. Dit om het
stemmen laagdrempeligerte maken. De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst en het al
dan niet van kracht worden van de verordening.
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Bij een positieve uitslag van de draagvlakmeting zal de BIZ-verordening na bekendmaking in het
gemeenteblad en publicatie op de website www.overheid.nl bekend worden gemaakt, en per 1
januari 2023 ingaan. Ook zal er een persbericht worden geplaatst.
9. Uitvoering
1. Uitvoeringsovereenkomst
Om de BIZ-heffing per 1 januari 2023 mogelijk te maken wordt een uitvoeringsovereenkomst
gesloten tussen de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem en de gemeente met een voorbehoud van
inwerkingtreding van de Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027.

2. Formele draagvlakmeting en aanwijzing Bl-Zone Cronjé
Om een BIZ te mogen instellen heeft de Wet op de bedrijven Investeringszone als voorwaarde
gesteld, dat er een formele draagvlakmeting wordt uitgevoerd.

Nadat het college heeft ingestemd met voorliggend collegebesluit en de raad heeft ingestemd met
voorliggend raadsbesluit voor het vaststellen van de Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027,
wordt er een draagvlakmeting gehouden in de Cronjé. De gemeente voert de formele
draagvlakmeting uit waarbij alle vastgoedeigenaren van niet-woonruimtes in het gebied worden
geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om zich voor of tegen de instelling van de
Bedrijven Investeringszone uit te spreken.
De Wet op de Bedrijven Investeringszones bepaalt nauwkeurig (artikel 5) wanneer voldoende
draagvlak aanwezig is. Dit is geval wanneer:
De respons van de bijdrageplichtigen minimaal 50% is;
2/3 meerderheid hiervan vóór de BIZ stemt;
Na het afronden van de draagvlakmeting wordt de raad geïnformeerd over de uitkomst en het al dan
niet van kracht worden van de nieuwe verordening.

10. Bijlagen
BI.
B2.
B3.
B4.

Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 (2022/0718395)
Uitvoeringsovereenkomst BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 (2022/0718424)
Plan van Aanpak 2023-2027 BIZ Eigenaren Cronjé (2022/0718427)
Reglement Draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 (2022/0748993)
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Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronjé 2023-2027
Besluit van de raad van de gemeente Haarlem tot vaststelling van Verordening BIZ Eigenaren
Cronjé 2023-2027;
De raad van de gemeente Haarlem;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022 (2022/554779);
gelet op artikelen 216 en 217 van de Gemeentewet en gelet op de Wet op de
bedrijveninvesteringszones (Bl-zones);
gezien de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027 gesloten met de BIZ-stichting
Eigenaren Cronjé Haarlem en het advies van de commissie Ontwikkeling d.d. 9 juni 2022;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening BIZ Eigenaren Cronjé 2023-2027.
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. bedrijveninvesteringszone/BIZ: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente
waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij
deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;
b. wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.
c. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;
d. uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente en de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé
Haarlem op [datum] gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;
e. Perceptiekosten: kosten die benodigd zijn voor de heffing en invordering van de BIZbijdragen.

Hoofdstuk 2 Belastingbepalingen
Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting
1. Onder de naam 'BIZ-bijdrage' wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van
binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel
220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.
2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan
activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de
leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de
economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.
Artikel 3 Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.
2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de
Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Belastingplicht
1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar, zijnde degene die bij het begin van het
kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een in de
bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject.
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2.

Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in
de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.
Artikel 6 Vrijstellingen
De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede
begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,
voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in
artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de
daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd
worden;
f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met
inbegrip van kunstwerken;
waterverdedigingsen waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,
ginstellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de
delen van zodanige werken die dienen als woning;
h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
i. onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de
gemeente;
j- straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde
gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het
verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties,
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;
k. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning;

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage
Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de eigenaar: € 500,00 per jaar voor de
belastingjaren 2023 tot en met 2027.
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Artikel 8 Wijze van heffing
De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
2. Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het
aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,- en minder is dan €
5.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso worden
voldaan, moeten in afwijking van het eerste lid de aanslagen worden betaald in negen
gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend
op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende
termijnen steeds één maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Artikel 10 Looptijd belastingheffing
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2023 voor de
belastingjaren 2023 tot en met 2027.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen
Artikel 11 Buiten toepassing algemene subsidieverordening
Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening van de
gemeente Haarlem niet van toepassing.

Artikel 12 Aanwijzing stichting
De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem wordt aangewezen als de stichting bedoeld in artikel 7
van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet
bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt
verplicht moeten worden verricht.
Artikel 13 Subsidieverlening
1. De subsidie wordt jaarlijks door het college verleend aan de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé
Haarlem voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag, die
vergezeld moet gaan van de in de uitvoeringsovereenkomst genoemde stukken.
2. De subsidie wordt bepaald op de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met de
perceptiekosten (voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdragen zoals opgenomen in de
uitvoeringsovereenkomst).
Artikel 14 Subsidieverplichtingen
Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen kunnen aan
de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem ook andere doelgebonden verplichtingen worden
opgelegd. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de met de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem
gesloten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 15 Subsidievaststelling
1. De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem is verplicht om binnen drie maanden na afloop
van het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen stukken te overleggen.
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2. De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk 13 weken na ontvangst van de in het voorgaande lid
genoemde stukken.

Artikel 16 Melding van relevante wijzigingen
De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte van:
meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie,
een wijziging van de statuten,
verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 17 Intrekken oude verordening en overgangsrecht
De Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022 wordt ingetrokken op de datum van
ingang van de heffing, bedoeld in artikel 18, tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat het college heeft
bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
2. De datum van ingang van de heffing is 1-1-2023.
Artikel 21 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren
Cronjé 2023-2027.

Aldus vastgesteld te Haarlem in de openbare raadsvergadering van SOjun*
Ie Rriffier(

de voorzitter,
v
[naam]
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Bijlage 1: Kaart als bedoeld in artikel 1 van deze verordening.
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