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1. Het college besluit aan SOBH een voorschot op de budgetsubsidie te verstrekken van € 254.400,-
voor het jaar 2010 (gebaseerd op de geschatte opbrengst van 2010 over 3 kwartalen conform de
overeenkomst tussen gemeente en SOBH) voor de uitvoering van een deel van het door SOBH
ingediende begroting/activiteitenplan 2009-2010.

2. Het college besluit aan SOBH een voorschot op de budgetsubsidie te verstrekken van € 38.000,-
voor het jaar 2009 (€ 100.000,- is reeds als voorschot overgemaakt) voor de uitvoering van een deel
van het door SOBH ingediende begroting/activiteitenplan 2009-2010.

3. Het College heeft met de SOBH afgesproken dat de SOBH daags na de ontvangen voorschotten een
bedrag ad € 100.000,- betaalbaar stelt aan de stichting City Marketing Haarlem.

4. Daags na dit besluit ontvangt SOBH informatie over dit besluit en een beschikking;
5. De nota gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
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DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het verlenen van subsidies
c.q voorschotten. Op 28 mei heeft de raad ingestemd met een overeenkomst met Stichting
Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH), waarin is vastgelegd dat een subsidie wordt
toegekend aan SOBH tot maximaal de geïncasseerde heffing van de reclamebelasting in de binnenstad.
Deze subsidieverlening is budgettair neutraal voor de gemeente. Met deze nota wordt besloten tot het
uitbetalen van voorschotten conform de overeenkomst tussen gemeente en SOBH, de te verlenen
beschikking en op basis van de geschatte opbrengst van 2009 en 2010. Het besluit over uitbetaling van
de restant subsidie 2010 en de vaststelling van de subsidie over 2009 wordt in het 4e kwartaal van 2010
genomen.
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Onderwerp: Voorschot subsidieverlening 2009/2010 Stichting Ondernemersfonds
Binnenstad Haarlem (SOBH)

Reg.nummer: 2010/305899

Inleiding
Op 28 mei 2009 heeft de raad ingestemd met een overeenkomst met Stichting
Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH), waarin onder andere is vastgelegd dat
een subsidie wordt toegekend aan SOBH tot maximaal de geïncassseerde heffing van de
reclamebelasting in de binnenstad. Het bedrag wordt verminderd met de gederfde
precariobelasting, de invoeringskosten en de perceptiekosten van Concensus. Op 16 juni
jl. heeft SOBH deze subsidie voor 2010 aangevraagd. De subsidie zal SOBH besteden
conform het in overleg met de gemeente opgestelde begroting/activiteitenplan 2009 en
2010 dat hier is bijgevoegd. Met deze nota wordt het uitbetalen van een aantal
voorschotten geregeld op conform de overeenkomst tussen SOBH en gemeente, de te
verlenen beschikking en op basis van de geschatte opbrengst. In het 4e kwartaal wordt de
restant subsidie betaalbaar gesteld en de vaststelling van de subsidie over 2009 geregeld.

Besluitpunten college
1. Het college besluit aan SOBH een voorschot op de budgetsubsidie te verstrekken van

€ 254.400,- voor het jaar 2010 (gebaseerd op de geschatte opbrengst van 2010 over 3
kwartalen conform de overeenkomst tussen gemeente en SOBH) voor de uitvoering
van een deel van het door SOBH ingediende begroting/activiteitenplan 2009-2010.

2. Het college besluit aan SOBH een voorschot op de budgetsubsidie te verstrekken van
€ 38.000,- voor het jaar 2009 (€ 100.000,- is reeds als voorschot overgemaakt) voor de
uitvoering van een deel van het door SOBH ingediende begroting/activiteitenplan
2009-2010.

3. Het college heeft met de SOBH afgesproken dat de SOBH daags na de ontvangen
voorschotten een bedrag ad € 100.000,- betaalbaar stelt aan de stichting City
Marketing Haarlem.

4. Daags na dit besluit ontvangt SOBH informatie over dit besluit en een beschikking.
5. De nota gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling

Beoogd resultaat
De uitvoering van het begroting/activiteitenplan 2009-2010 van SOBH levert een bijdrage
aan de gestelde doelen in het met de Centrum Management Groep door de gemeente
afgesloten convenant versterking van de economische positie van de binnenstad van
Haarlem 2007-2012.

Argumenten
Met de uitvoering van het begroting/activiteitenplan 2009-2010 van SOBH en het
verlenen van de voorschotten op de subsidie bevordert de gemeente dat de inzet van de
door de ondernemers in de binnenstad betaalde reclamebelasting transparant en op een
democratische werkwijze wordt verantwoord en gericht is op het bevorderen van de
promotie en de economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in de binnenstad.
Met de voorschotten zorgt SOBH voor levering van de door de ondernemers in het
convenant gewenste prestaties. De voorschotten zijn gebaseerd op de overeenkomst
tussen gemeente en SOBH, een deel van de uitvoering van het ingediende
begroting/activiteitenplan 2009-2010 van de SOBH, op een voorlopige afrekening
reclamebelasting 1 juli -31 december 2009 en de geschatte opbrengst voor 2010.

Kanttekeningen

Collegebesluit
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In het eerder genoemde raadsvoorstel van 28 mei 2009 is gesteld dat bij de besteding van
de gelden is uitgegaan van een bijdrage (op jaarbasis) van € 100.000,- aan City Marketing
Haarlem in 2010 en een vrije aanwending van de resterende gelden op basis van door de
ondernemers aangedragen voorstellen in de begroting/activiteitenplan 2009-2010.

Uitvoering
Conform de Algemene Subsidieverordening.

Financiële paragraaf
De besluiten in deze nota zijn budgettair neutraal binnen de gemeentelijke begroting te
realiseren. De voorschot subsidie over 2009 ad € 38.000,- (€ 100.000,- is al eerder als
voorschot overgemaakt naar de SOBH) wordt ten laste gebracht van begrotingspost
1829.4669.1770. De voorschot subsidie over 2010 ad € 254.400,- wordt ten laste gebracht
van begrotingspost 1341.4791.1000. De uitbetaling van de restant subsidie over 2010 aan
de SOBH wordt in het 4e kwartaal besloten evenals de vaststelling van de subsidie over
2009.

Bijlagen
- Activiteitenplan/begroting 2009-2010 SOBH
- Overeenkomst inzake Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem
- Tussenstand reclamebelasting 2010

Het college van burgemeester en wethouders























Overeenkomst inzake Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem

Gemeente Haarlem

Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem

Ondergetekenden,

De gemeente Haarlem, ingevolge art. 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door

de burgemeester van de gemeente Haarlem, mr. B.B. Schneiders en handelend ter uit-

voering van het besluit van burgemeester en wethouders van Haarlem 23 december

2008, hierna verder te noemen “de gemeente”

En

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem hierna verder te noemen “de Stich-

ting”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. A. Roozen, voorzitter van de Stichting

in overweging nemende dat:

 in een convenant getiteld “Versterking van de economische positie van de Binnenstad

van Haarlem 2007-2012” afspraken zijn gemaakt waarvan de invulling afhankelijk is

van een op te richten Ondernemersfonds;

 in 2008 diverse mogelijkheden zijn onderzocht om inkomsten voor het ondernemers-

fonds te genereren;

 op basis hiervan is gebleken dat de reclamebelasting de beste bron van inkomsten is

voor de voeding van het Ondernemersfonds;

 De gemeenteraad van Haarlem op 28 mei 2009 accoord is gegaan met de invoering

van reclamebelasting met ingang van 1 juli 2009 en accoord is gegaan met de uitbe-

taling van de in te vorderen gelden aan de Stichting in de vorm van subsidieverstrek-

king voor activiteiten in de geest van het eerder genoemde convenant;

 de Centrum Management Groep Haarlem, waarin vertegenwoordigd: De Onderne-

mersvereniging City Haarlem,Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem en de

Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, voorstander is van het creëren van een
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Ondernemersfonds en van het invoeren van een reclamebelasting ter financiering

daarvan;

 de Centrum Management Groep Haarlem daartoe de Stichting Ondernemersfonds Bin-

nenstad Haarlem heeft opgericht bij notariële akte gepasseerd op 30 juni 2009 ten

overstaan van notaris J.B. Boezer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel d.d. 7

juli 2009, welke Stichting tot taak heeft invulling te geven aan de afspraken vastge-

legd in het convenant “Versterking van de economische positie van de binnenstad van

Haarlem 2007–2012”;

 de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem het Ondernemersfonds zal behe-

ren en ter financiering daarvan onder meer jaarlijks bij de gemeente een subsidie-

aanvraag zal indienen;

 partijen mede gelet op de inzet van publieke gelden te allen tijde een transparante en

een democratisch verantwoorde werkwijze zullen hanteren.

komen het volgende overeen:

1. Doel van de overeenkomst.

De overeenkomst beoogt op hoofdlijnen de afspraken tussen partijen en de verantwoor-

dingsvoorwaarden voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem te regelen

inzake de financiering en realisering van het Ondernemersfonds en de subsidieverstrek-

king daartoe door de gemeente.

2. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en heeft een looptijd van

drie en half jaar, één en ander onder voorbehoud van mogelijke gevolgen voor de wijze

van financiering van het ondernemersfonds als gevolg van wijzigingen in (landelijke)

wetgeving en/of besluiten. In het geval dat zich een van deze voorbehouden voordoet

zullen partijen in overleg treden omtrent de alsdan ontstane situatie.

De looptijd van de overeenkomst impliceert nadrukkelijk geen toezegging over (de hoog-

te en jaarlijkse continuering van) de subsidieverstrekking vanwege de gemeente.

3. Subsidieopbouw

De Gemeenteraad van Haarlem stelt jaarlijks de verordening reclamebelasting vast.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem verstrekt subsidie aan de

Stichting tot maximaal de geïncasseerde heffing van reclamebelasting in het betreffende
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jaar. De aan de heffing verbonden perceptiekosten, alsmede de compensatie voor de

gederfde precariobelasting, zullen op de subsidie in mindering worden gebracht.

Aangezien door oninbare aanslagen en door gehonoreerde bezwaarschriften het uitein-

delijke bedrag aan geïncasseerde reclamebelasting minder kan bedragen dan de reeds

verstrekte subsidie over hetzelfde jaar, verplicht de Stichting zich om op basis van nacal-

culatie de dan teveel uitbetaalde subsidie terug te betalen.

Een subsidiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

4. Subsidieaanvraag en subsidieverlening

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem dient jaarlijks een schriftelijk ver-

zoek om subsidie in bij het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.

De hiervoor bedoelde stukken, zijnde begroting en activiteitenplan, worden jaarlijks ui-

terlijk 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het betreffende boekjaar inge-

diend bij het college van burgemeester en wethouders.

Afhankelijk van de inkomsten zal het ondernemersfonds een inspanning leveren voor een

bijdrage aan City Marketing Haarlem.

Omdat het ondernemersfonds in de loop van 2009 is opgericht, gelden voor 2009 en

2010 afwijkende data voor wat betreft de indiening van de subsidieaanvraag. Voor 2009

dient de subsidieaanvraag uiterlijk 15 december 2009 te worden ingediend. Voor 2010 is

de uiterste inleverdatum 1 april 2010.

Het College beslist binnen 6 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag over de hoog-

te van de te verlenen subsidie.

5. Prestatieafspraken

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem zal in ieder geval:

 zich richten op collectieve belangenbevordering van ondernemers in de binnenstad

van Haarlem;

 daarbij invulling geven aan de afspraken vastgelegd in het convenant “Versterking

van de economische positie van de binnenstad van Haarlem 2007-2012”;

 ondersteuning geven aan ondernemersverenigingen bij het opstellen van werkplan-

nen en het uitvoeren van activiteiten en daarbij ook aandacht besteden aan de niet-

georganiseerde ondernemers in de binnenstad van Haarlem;

 de subsidie van de gemeente Haarlem uitsluitend besteden aan de prestaties hierbo-

ven in dit artikel genoemd.
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 zich inspannen om ook via andere instrumenten dan die van gemeentelijke belastin-

gen gelden te verwerven bij ondernemers en anderen en aldus zorg te dragen voor

aanvullende financieringsvormen;

De Stichting informeert de gemeente zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

a. besluiten of procedures die zijn gericht op beëindiging van de activiteiten waar-

voor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de aan de beschikking tot subsidie-

verlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden na-

gekomen;

d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de

persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

Met het oog op een goede afstemming tussen de Stichting en de gemeente Haarlem

vindt tweemaal per jaar overleg plaats.

6. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar en subsidievaststelling.

Uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar na afloop van het subsidiejaar brengt de Stichting

Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem een financieel en inhoudelijk jaarverslag uit van

de door haar gerealiseerde activiteiten, alsmede een aanvrage tot vaststelling van de

subsidie.

Het financieel deel van het jaarverslag omvat een vastgestelde jaarrekening met een

goedkeurende accountantsverklaring en dient eveneens uiterlijk 1 juni van het kalender-

jaar na afloop van het subsidiejaar te zijn ingediend.

Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat in ieder geval een verantwoording van de

uitvoering van het activiteitenplan en de in deze overeenkomst benoemde prestatieaf-

spraken.

De Stichting kan het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijk en met rede-

nen omkleed om maximaal 9 weken uitstel vragen voor het uitbrengen van de hiervoor

genoemde verslagen. Dit verzoek moet uiterlijk op 30 april bij het College van Burge-

meester en Wethouders van Haarlem worden ingediend. Uiterlijk 2 weken na ontvangst

van het verzoek om uitstel beslist het College of het verzoek wordt ingewilligd.
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De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor

rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te

laten verrichten. De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem verleent in dit ge-

val haar volledige medewerking door het beschikbaar stellen van gegevens en anders-

zins.

7. Evaluatie

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem zal in het eerste kwartaal van 2010

een evaluatie (doen) verrichten naar het functioneren van het Ondernemersfonds Bin-

nenstad Haarlem, waarbij in ieder geval aan de orde komen:

 de wijze van financiering van het fonds (in overleg met Cocensus);

 de uit het fonds verrichte bestedingen;

 de behaalde resultaten met de uit het fonds verrichte bestedingen;

 de resultaten van de onder artikel 5 genoemde prestatieafspraken;

 het moment van de volgende evaluatie.

Een schriftelijk verslag van deze evaluatie(s) zal door de Stichting aan het College van

Burgemeester en Wethouders afzonderlijk ter informatie worden voorgelegd.

Na een periode van twee volledige kalenderjaren zal er een evaluatie plaatsvinden,

waarbij de gemeente en de Stichting in overleg zullen treden over de wenselijkheid van

continuering van de subsidievertrekking.

Vaststelling subsidie en eindafrekening

Binnen 18 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvrage, het jaarverslag en de

goedkeurende accountantsverklaring stelt het College van Burgemeester en Wethouders

van Haarlem de hoogte van de subsidie definitief vast, een en ander onder voorbehoud

van een correctie n.a.v. bezwaarschriften en oninbaarheid als genoemd in artikel 3 van

deze overeenkomst.

8. Bevoorschotting subsidie

De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie in kwartaaltermijnen en wel per

1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het subsidiejaar. Voor het 1e kwartaal geldt een

voorschot van 40%. Voor de resterende 3 kwartalen bedraagt het voorschot 20% van de

subsidie. In 2009 zal in afwijking hiervan de bevoorschotting in één keer plaatsvinden.
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De bevoorschotting is gebaseerd op de geraamde opbrengst uit de aanslagen reclame-

belasting minus de gederfde precariobelasting, de aan de heffing verbonden perceptie-

kosten en 10 % vanwege oninbaarheid en mogelijke gegronde bezwaarschriften.

9. Slotbepaling

Indien en voor zover in deze overeenkomst daarvan niet is afgeweken, is de Algemene

Subsidieverordening 2008 van de gemeente Haarlem van toepassing.

In tweevoud opgesteld en ondertekend te Haarlem op ………………….

De gemeente Haarlem De Stichting Ondernemers Fonds

Binnenstad Haarlem

mr. B.B. Schneiders ir. A. Roozen



Reclamebelasting tussenstand 2010

2010

Baten Lasten

Begroot 2010 500.000

Verminderingen -19.000

Derving precario -102.000

Invoeringskosten 12.500

Heffingskosten en

onderhoud bestand

(Cocensus)1

48.500

Onderhoud bestand

Bijdrage aan

Ondernemersfonds

318.000

Totaal 379.000 379.000
Gebaseerd op 2e kwartaalrapportage 2010 Cocensus

In 2010 is € 510.000 bruto opgelegd. Dit bedrag bestaat voor € 500.000 uit de aanslagen voor 2010

en € 10.000 aan opbrengsten nog voor 20092. Vooralsnog moeten we uitgaan van dit bedrag, echter

dit bedrag kan nog lager worden door verminderingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van toegekende

bezwaren) en het kan nog hoger worden door nog op te leggen aanslagen.

In bovenstaand overzicht is de huidige stand van zaken opgenomen. Op dit moment is ruim €

490.000 geïnd. Indien bovenstaande cijfers niet wijzigen betekent dit een opbrengst voor het

ondernemersfonds van € 318.000 over 2010. Let op, dit is een voorlopige uitkomst, de definitieve

uitkomst kan pas begin 2011 worden berekend.

Tot nu toe zijn er 147 bezwaren binnen gekomen, waarvan er nu 42 zijn afgehandeld. Naar aanleiding

van bezwaren kunnen er verminderingen worden gedaan. De verwachting is dat het bedrag van

verminderingen op zal lopen naar € 50.000 voor heel 2010. Er is geen inzicht in de nog op te leggen

aanslagen. Dit betekent dat de opbrengst voor het ondernemersfonds van € 318.000 zal dalen naar €

287.000.

1 Het onderhoud van het bestand betreft het onderhoud voor 2011. Omdat deze kosten in 2010 reeds zijn gemaakt worden deze

nu afgerekend.
2 Hiervan is reeds € 9.000 verrekend met de afrekening 2009. Bij de afrekening 2010 zullen aanvullende opbrengsten over 2009

worden verrekend.


