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Punt 4. : Invoering reclamebelasting Gemeente 
Hellendoorn 

Samenvatting: 
De verbetering van het verblijfs- en ondernemingsklimaat in het centrum van Nijverdal vraagt om 
een gezamenlijke aanpak van de daar gevestigde ondernemers. Om tot uitvoering van marketing-
en promotieactiviteiten te komen dient een financieringsinstrument te worden gevonden 
waaraan door alle ondernemers wordt bijgedragen en waarmee het free-riden tot het verleden 
gaat behoren. Het middel reclamebelasting biedt in deze situatie uitkomst. Gebleken is dat de 
noodzaak voor een gezamenlijk aanpak en een gezamenlijk financiering breed wordt 
onderschreven en dat voor de invoering van reclamebelasting draagvlak bestaat. 
Voorgesteld wordt de verordening reclamebelasting 2013 vast te stellen waarmee de 
belastingheffing per 1 januari 2013 mogelijk wordt. De belastingopbrengsten zullen na aftrek van 
onze uitvoeringskosten ten goede komen aan het door en voor de ondernemers te beheren 
ondernemersfonds. 

Aanleiding: 
In 2011 is samen met Handelsbelangen het initiatief genomen om het centrum van Nijverdal 
(betaald parkeren gebied) aan te wijzen als een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ-regeling 
voorzag erin dat de gebruikers van "belastbare objecten" een BIZ bijdrage moesten betalen 
gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Deze bijdrage zou vervolgens in de vorm van een 
subsidie worden doorgesluisd naar een ondernemersfonds. Uit dit, door de ondernemers te 
beheren fonds zouden vervolgens gezamenlijke evenementen en activiteiten worden gefinancierd. 
De BIZ regeling die een experimentele status had en die sinds 1 januari 2012 niet meer openstaat 
voor nieuwe initiatieven, stelde een draagvlakonderzoek verplicht. Het ingestelde onderzoek 
leerde dat het voor de invoering noodzakelijk quotum niet werd gehaald waardoor het BIZ 
initiatief strandde. 
Onder het motto "hoe nu verder" organiseerden wij samen met de Kamer van Koophandel op 24 
april 2012 een onderhemersavond. Tijdens deze avond werd door CBW-Mi tex een presentatie 
verzorgd. Met als thema "Retail 2 0 2 0 " werden vanuit deze brancheorganisatie ontwikkelingen en 
trends in de retailsector geschetst. Eén van de lessen die werd getrokken is dat brede oriëntatie 
en beleving essentieel zijn in het gedrag van de huidige consument en dat ondernemers vooral 
samen moeten optrekken om adequaat te kunnen inspelen op dit zich wijzigende 
consumentengedrag. 
In een daarop volgende ledenvergadering van Handelsbelangen (22 mei 2012) werd het belang 
van activiteiten, evenementen in het centrum van Nijverdal en de promotie in de huidige "zware" 
tijden bevestigd. Vastgesteld werd dat er voldoende ideeën, initiatief en energie aanwezig zijn 
maar dat het daarvoor benodigde budget ontbreekt. Een dergelijk budget zou in de visie van 
Handelsbelangen gevormd kunnen worden behulp van reclamebelasting. Om die reden heeft 
Handelsbelangen door middel van een brief d.d. 2 juli 2012 verzocht voor alle winkels in het 
centrum van Nijverdal reclamebelasting in te voeren. Nadat wij daarover een positief 
principebesluit hadden genomen, organiseerden wij voor de direct betrokkenen op 23 oktober 
2012 een ondernemersavond rond dit thema. Wij ontvingen tijdens deze avond zoveel positieve 
reacties dat naar onze mening voldoende draagvlak bestaat om reclamebelasting in te voeren. 
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Doelstelling: 
Met een gezamenlijk te beheren ondernemersfonds, dat wordt gevoed met de opbrengsten uit de 
reclamebelasting, ondernemers in Nijverdal-Centrum in staat stellen de marketing en promotie 
van het winkelgebied vorm te geven en daarmee bij te dragen aan een versterking van het 
verblijfs- en ondernemingsklimaat. 

Mogelijke oplossingen: 
Dat de retailsector in zijn algemeenheid en ook in Nijverdal lijdt onder teruglopende bestedingen 
en een zich wijzigend consumentengedrag (waaronder de online aankopen) is evident. 
Ondernemers moeten daar individueel op inspelen maar zullen zich ook samen moeten 
organiseren en eikaars ondernemerszin moeten stimuleren. De huidige consument wil zich 
oriënteren (online maar ook in een fysieke omgeving) en wil beleving voordat hij uiteindelijk tot 
aankoop overgaat. 
Om de eerder genoemde oriëntatiemogelijkheden en de beleving te vergroten zal het 
centrumgebied aantrekkelijk, schoon, heel en veilig moeten zijn. Daarnaast moet er wat "te 
beleven" zijn in de vorm van activiteiten. Het centrum van Nijverdal is met het gereedkomen van 
Nieuw Dunant en haar omgeving, in fysieke zin klaar voor deze opgave. De beleving en de 
(gezamenlijke ) promotie verdienen echter nog de aandacht. Promotie en activiteiten achten wij 
primair een verantwoordelijkheid van de ondernemers maar daar waar ondernemers behoefte 
hebben aan ondersteuning, mogen zij van de zijde van de gemeente medewerking verwachten. 
Een levendig en aantrekkelijk centrum dient immers niet alleen het zakelijk belang van 
ondernemers maar komt ook de totale gemeenschap -het algemeen belang- ten goede. 
Daarnaast leidt een toenemende bezoekersstroom voor ons tot een verbetering van de 
parkeeropbrengsten. 

Was het in het verleden zo dat de gezamenlijkheid voor zowel de belangenbehartiging als de 
bekostiging van activiteiten vorm kreeg binnen de traditionele winkeliersverenigingen, de ervaring 
leert dat het draagvlak voor deze organisatievorm meer en meer afneemt. De oorzaak daarvoor 
ligt onder meer in het feit dat het aantal zelfstandige ondernemers afneemt en een groot deel van 
het winkelbestand wordt ingevuld met filiaalbedrijven die over het algemeen, centraal gestuurd, 
een geringe lokale focus hebben. Dit gegeven maakt dat het gezamenlijk optreden en het 
financieren van activiteiten steeds lastiger wordt. Het fenomeen free-riding (enkelen betalen, een 
ieder profiteert) doet hier opgeld. Het financieringsprobleem kan worden opgelost door via de 
gemeentelijke belastingen een generieke financieringsbron aan boren. Nu de BIZ niet meer aan de 
orde is en op basis van vrijwilligheid (de meest wenselijke situatie) niet voldoende middelen 
kunnen worden gegenereerd, rest de optie van reclamebelasting. De opbrengsten uit deze 
belasting worden ten gunste van de ondernemers ingezet door deze, na aftrek van de 
uitvoeringskosten, in de vorm van een subsidie beschikbaar te stellen aan een door de 
gezamenlijke ondernemers te beheren ondernemersfonds. Het door en voor de ondernemers 
opgerichte fonds zet vervolgens de middelen in het betreffende gebied in voor gezamenlijke 
promotionele en marketingactiviteiten. 
De hierover tussen ons College en het ondernemersfonds te maken afspraken worden 

vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Als voornaamste verplichting zal gelden dat een 
jaarlijks in te dienen activiteitenplan conform de begroting wordt uitgevoerd en verantwoord. 
De voornaamste verplichting van de gemeente bestaat er uit dat zij jaarlijks de netto opbrengst 
van de reclamebelasting in de vorm van een subsidie beschikbaar stelt aan het 
ondernemersfonds. 
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Voorgestelde oplossingen: 
In de bijgaande verordening reclamebelasting 2013 is aangegeven hoe en waar de 
reclamebelasting wordt geheven. Kort samengevat wordt een directe belasting geheven voor een 
openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Hierop wordt een aantal 
uitzonderingen gemaakt o.a. voor aankondigingen door overheden en culturele-, 
maatschappelijke- of daarmee gelijk te stellen organisaties met een ideële doelstelling. De 
belasting wordt vastgesteld op een vast bedrag van C 480, - - per jaar en wordt per tijdvak van 
een jaar geheven (de situatie op 1 januari is daarvoor bepalend). 
Bij het opstellen van de verordening is door ons zowel in de regelgeving als in de uitvoering 
eenvoud nagestreefd. Daarmee willen wij de uitvoeringskosten (begroot op C 5.000,--) beperken 
en een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (voor 2013 circa C 60.000,--) ten goede laten 
komen aan het ondernemersfonds. 

Gebiedsafbakening 
Vanuit Handelsbelangen is voorgesteld het gebied waarin reclamebelasting wordt geheven te 
beperken tot de winkels en de horecabedrijven in het kernwinkelgebied ( door Handelsbelangen in 
eerste instantie gedefinieerd als het Keizerserf, "het achtje" en de Grotestraat van kerk tot kerk" 
- later bijgesteld van "Kerk tot Budde"-). Voorgesteld wordt voor de heffing van de 
reclamebelasting deze lijn, die goeddeels overeenkomst met het kernwinkelgebied als aangegeven 
in het bestemmingsplan Centrum Nijverdal 2004 , te volgen. Wij willen de heffing niet beperken 
tot winkels en horecabedrijven maar deze van toepassing te verklaren op alle openbare 
aankondigingen (met uitzonderingen als aangegeven in de verordening). 

De gemeentelijke autonomie ten aanzien van het invoeren van lokale belastingen, maakt het 
mogelijk dat de reclamebelasting slechts in een deel van de gemeente wordt ingevoerd, mits 
daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Voor ons is dit de wens om de 
opbrengst van de reclamebelating in de vorm van een subsidie te verstrekken aan de beheerder 
van een ondernemersfonds, waarbij die subsidie wordt ingezet ter versterking van dat deel van 
de gemeente. De afbakening van het gebied vindt dus haar oorsprong in de wens de activiteiten 
en voorzieningen te realiseren in dit specifieke gebied. 

Burger en overheidsparticipatie: 
De verbetering van het ondernemersklimaat in het centrum van Nijverdal is een thema dat steeds 
in nauwe samenspraak met Handelsbelangen is opgepakt. Het voorstel om reclamebelasting in te 
voeren komt ook van de zijde van Handelsbelangen, de betrokken ondernemers zijn over de 
voorstellen die nu worden gedaan, geraadpleegd. Met de invoering van reclamebelasting 
vervullen wij een voorwaardenscheppende rol: wij zorgen dat er middelen worden gegenereerd de 
ondernemers zijn verantwoordelijk voor een effectieve inzet. 

Communicatie: 
Bij de tot stand koming van deze verordening is een delegatie van Handelsbelangen en de Kamer 
van Koophandel betrokken geweest. Daarnaast is het thema reclamebelasting aan de orde 
geweest tijdens ledenvergaderingen van Handelsbelangen en door ons georganiseerde 
ondernemersavonden. 

Effecten meten: 
De beheerders van het ondernemersfonds zullen jaarlijks richting de betrokken ondernemers en de 
gemeente verslag moeten doen van hun activiteiten. Daarnaast zal het beleid in zijn algemeenheid 
in 2016 worden geëvalueerd. 
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Planning: 

De verordening kan per 1 januari 2013 in werking treden. 

Concept Besluit: 
De verordening Reclamebelasting 2013 , nr. 12INT02115 wordt gewijzigd vastgesteld. 
De volgende twee punten zijn aan het besluit toegevoegd: 
- ter genoegdoening van de overlast voor de ondernemers centrum Nijverdal, stort de gemeente 
éénmalig C 5.000,-- in het ondernemersfonds; 
- in oktober 2013 vindt een evaluatie plaats van de heffing en de verordening, waarbij ook wordt 
onderzocht of het reclamebelastinggebied kan worden vergroot met een tweede schil en/of er 
differentie in hoogte van de belasting mogelijk is tussen het centrumgebied en de tweede schi l . 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voor gelegd aan de raad. 
De fractie van GroenLinks gaat niet akkoord. 

Nijverdal, 30 oktober 2012 
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Nr. 12INT02118 Nijverdal, 11 december 2012 

Bijlagen: 
Verordening Reclamebelasting 2013 met kaartbijlage 


