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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen Gewijzigd Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026 

 

Nummer 2021/436940 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling ECDW 

Auteur Meijer, R. 

Telefoonnummer 023-5115053 

Email r.meijer@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 21 maart 2021 stelde de Raad de Verordening Bedrijven Investering Zone 

Waardpolder vast. Onderdeel van dit besluit is een door het college vastgesteld 

Reglement Draagvlakmeting. 

In dit Reglement legt het college vast hoe de Draagvlakmeting ten behoeve van 

het verlengen van de BIZ-Waarderpolder, dient te worden uitgevoerd. Op verzoek 

van ondernemersvereniging IKH stelt het college nu een Gewijzigd Reglement vast 

waarmee het ook mogelijk wordt om stemformulieren gescand naar een speciaal 

emailadres te versturen. Hiermee beoogt het college een drempel weg te nemen 

en het ondernemers makkelijker te maken hun mening over de BIZ te geven. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2022-2026 

(2020/1124294) in raadsvergadering 25 maart 2021. 

 Vaststellen Overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 

2022-2026 (2020/120545) in collegevergadering 9 maart 2021. 

 

Besluit College  

d.d. 31 augustus 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

Besluit: 

1. Om artikel 3 van het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-

2026, aan te vullen met de volgende tekst: 

 Artikel 3, derde bullet: Ook wordt een speciaal e-mailadres opengesteld 
voor bijdrageplichtigen die hun stembiljet per e-mail willen indienen. 

 Artikel 3, tiende bullet: Dit geldt ook voor stembiljetten die na 30 
november 2021 om 24.00 uur per mail verzonden zijn.  

 Artikel 3, laatste bullet: Ook kan het ingevulde en ondertekende stembiljet 
gescand en per e-mail verstuurd worden naar een speciaal e-mailadres van 
NUnotarissen: biz@nunotarissen.nl. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201124294-1-Vaststellen-Verordening-Bedrijven-Investering-Zone-Waarderpolder-2022-2026-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201202545-1-Vaststellen-Overeenkomst-uitvoering-Draagvlakmeting-BIZ-Waarderpolder-2022-2026-2.pdf
mailto:biz@nunotarissen.nl
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2. En stelt daartoe het Gewijzigd Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 

2022-2026 vast.   

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Om een derde termijn van de BIZ-Waarderpolder mogelijk te maken, wordt er dit jaar opnieuw een 

draagvlakmeting gehouden onder BIZ-plichtige ondernemers in de Waarderpolder. De raad stelde 

hiervoor een nieuwe Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2022-2026 vast. Op 

grond van deze verordening stelde het college een Reglement Draagvlakmeting vast, waarin de 

procedure rond het houden van een draagvlakmeting voor de BIZ in de Waarderpolder wordt 

beschreven. 

 

In aanloop naar de draagvlakmeting in september 2021, vragen ondernemers om meer gemak. Het 

college wil hier binnen de kaders van de BIZ-wet aan tegemoet komen, door de mogelijkheid te 

bieden de ingevulde en ondertekende stemformulieren te scannen en via een speciaal emailadres bij 

de notaris in te dienen. Daartoe dient het Reglement Draagvlakmeting aangepast te worden.  

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om artikel 3 van het Reglement 

Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026, aan te vullen met de volgende tekst: 
Artikel 3, derde bullet: Ook wordt een speciaal e-mailadres opengesteld voor 
bijdrageplichtigen die hun stembiljet per e-mail willen indienen. 

Artikel 3, tiende bullet: Dit geldt ook voor stembiljetten die na 30 november 2021 om 24.00 
uur per mail verzonden zijn.  

Artikel 3, laatste bullet: Ook kan het ingevulde en ondertekende stembiljet gescand en per e-
mail verstuurd worden naar een speciaal e-mailadres van NUnotarissen: biz@nunotarissen.nl. 

en stelt daartoe het Gewijzigd Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026 vast.   

De wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde Reglement, zijn in het Gewijzigde Reglement 

geel gemarkeerd.  

 

 

mailto:biz@nunotarissen.nl
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3. Beoogd resultaat 

Met het besluit beoogt het college te voorzien in de wens van ondernemersvereniging IKH om 

stemformulieren voor de BIZ draagvlakmeting ook digitaal (per email) in te leveren. Met deze 

mogelijkheid hoopt de ondernemersvereniging dat meer ondernemers hun stem zullen uitbrengen 

en er zo een groter representatief aantal stemmen wordt uitgebracht.  

 

 

4. Argumenten 

4.1 Het college is bevoegd om dit besluit te nemen. 

Op 25 maart 2021 stelde de Raad de Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2022-

2026 vast. Volgens artikel 3 van deze Verordening, stelt het college een Reglement Draagvlakmeting 

vast. Deze wijziging van het eerder opgestelde Reglement is een bevoegdheid van het college. 

 

4.2 De notaris stemt in met het besluit. 

De draagvlakmeting is anoniem en staat onder toezicht van een notaris. De notaris heeft 

kennisgenomen van het Gewijzigde Reglement en stemt hiermee in.   

 

5. Uitvoering 

Daags na dit besluit informeert de organisatie, belast met de uitvoering van de draagvlakmeting (KG 

Parkmanagement), alle stemgerechtigden in het BIZ-gebied over dit besluit. Zowel in een brief als op 

het stemformulier, worden de beide mogelijkheden tot het uitbrengen van een stem toegelicht. Op 

deze stemformulieren wordt uitgelegd naar welk e-mailadres van de notaris de gescande formulieren 

kunnen worden verstuurd. Daarnaast wordt ook een antwoordenvelop bijgevoegd voor die 

stemgerechtigden die hun stem per post willen uitbrengen. 

 

6. Bijlage 

1 bijlage: Gewijzigd Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026. 

 

 

 

 


