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Agendapunt 4. Invoering Reclamebelasting
De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 11 december 2012.
Constaterende dat:
De verbetering van het verblijfs- en ondernemingsklimaat in het centrum van Nijverdal vraagt om
een gezamenlijke aanpak van de daar gevestigde ondernemers;
Er voor de uitvoering van activiteiten ter verbetering financiën beschikbaar dienen te komen;
Deze financiën door alle ondernemers in het betreffende gebied gezamenlijk bijeen dienen te
worden gebracht;
Het in de nu voorgestelde verordening opgenomen bedrag van C 480,-- dat in één keer betaald
dient te worden met name voor kleine ondernemers een te grote aanslag is op hun inkomen, dat
gezien de economische crisis al onder druk staat;
Er verwachtingen zijn gewekt ten aanzien van het gespreid kunnen betalen van de aanslag
reclamebelasting, doordat van de kant van de gemeente is gesproken over maandelijkse
bedragen van C 4 0 , - ;
Er behoefte is aan eenduidigheid in de verordening en het voorkomen van discussie over verschil
in interpretatie van artikelen in de verordening;
Overwegende dat:
Er geen directe aanleiding is om diverse organisaties, die in het betreffende gebied gevestigd zijn
en reclame maken voor hun organisatie dan wel aandacht trekken voor een product, een dienst
of een bedrijf, vrij te stellen van belasting;
Er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen het deel van de Grotestraat tussen de
Regenboogkerk en De Budde en tussen de Antonius van Padua kerk en het politiebureau;
Er geen dwingende reden is om aanslagen in één keer te betalen nu het mogelijk is om
reclamebelasting in termijnen middels automatische incasso te voldoen;
Door het laten vallen van vrijstellingen er enerzijds minder discussie ontstaat over wie wel en wie
niet onder de reclamebelasting vallen en anderzijds het aantal deelnemers toeneemt, zodat het
bedrag per belastingaanslag omlaag kan worden gebracht.
Wijzigt het besluit Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2013 als volgt,
met de volgende subamendementen:
1.

Wijzigt artikel 2 Belastbaar feit, als volgt:
Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied Nijverdal Centrum, zoals nader
aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage reclamebelastinggebied, artikel 1
Kaart reclamebelastinggebied en artikel 2 Nadere omschrijving reclamebelastinggebied, een
weg.

2.

Schrapt onder artikel 5 Vrijstellingen het volgende onderdeel:
c. door (semi) overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen
met ideële doelstellingen aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die een cultureel,
maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen en vervangt deze door een nieuw onderdeel

c. door kerkelijke organisaties met ideële doelstellingen aangebracht en betrekking hebben op
activiteiten die een charitatief of godsdienstig belang dienen.
3.

Schrapt onder artikel 5 Vrijstellingen het volgende onderdeel:
/. voor activiteiten met niet-commerciële

4.

doeleinden.

Wijzigt artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief, als volgt:
1. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van C 400,2.

voor één openbare

aankondiging, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
De reclamebelasting wordt geheven ter zake van elk bouwwerk of gedeelte daarvan wat
valt binnen het in bijlage 1. gearceerde gebied én wordt genoemd in de stratenlijst van
bijlage 2., (waarbij bepalend is of de aankondiging zichtbaar is aan de genoemde straat), én
niet valt onder de vrijstellingen zoals genoemd in artikel 5.

5.

Vervangt artikel 9 Wijze van heffing, als volgt:
De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag, te versturen uiterlijk 28 februari van elk
belastingjaar, geheven.

6.

Vervangt onder artikel 10 Termijnen van betaling, als volgt:
1. Huidige tekst.
2. Nieuw: In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in tien
termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso
Reglement van de gemeente Hellendoorn opgenomen voorwaarden.
3. Gewijzigd oud lid 2: De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de
voorgaande leden gestelde termijnen.

7.

Vervangt artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders, als volgt:
1. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en
de invordering van de reclamebelasting, na advies te hebben gevraagd aan de commissie
Grondgebied.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan de heffing van reclamebelasting
uitbreiden naar andere delen van de gemeente, na advies te hebben gevraagd aan de
commissie Grondgebied.

8.

Nieuw artikel 14 Besteding en uitkering van de reclamebelasting:
2. De volledige opbrengsten van de reclamebelasting worden als subsidie uitgekeerd aan een
Ondernemingsfonds voor het betreffende gebied.
2. De afspraken hierover worden vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst tussen de
gemeente Hellendoorn en het betreffende Ondernemingsfonds met bijbehorende
verplichtingen en verantwoordingen.
3. Het eerste deel van de volledige opbrengst van de reclamebelasting wordt uitgekeerd in de
maand februari van elk belastingjaar in de vorm van een vooruitbetaling van 90"/ovan de
te verwachten opbrengst.
4. Het resterende deel van de volledige opbrengst wordt uiterlijk 31 oktober van elk
belastingjaar uitgekeerd aan het betreffende Ondernemingsfonds.
N.B.: de navolgende opties worden afzonderlijk in stemming gebracht (ze staan vermeld in
volgorde van verstrekkendheid):
5. a. De invoerings- en heffingskosten van de reclamebelasting voor elk gebied waarvoor
reclamebelasting wordt geheven, komt voor een periode van 3 jaar voor rekening van de
gemeente.
b. De invoerings- en heffingskosten van de reclamebelasting voor elk gebied waarvoor
reclamebelasting wordt geheven, komt voor het eerste jaar voor rekening van de
gemeente.

9.

Nieuw artikel 15 Evaluatie van de reclamebelastinfi:
1. De invoering van de reclamebelasting, inclusief de heffing en invordering wordt in het 3
kwartaal van 2013 geëvalueerd.

e

2.
3.

De gemeente onderzoekt bij deze evaluatie ook de mogelijkheden van uitbreiding van het
gebied waar de reclamebelasting wordt geheven d.m.v. een zogenaamde 2 en 3 schil;
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van differentiatie in tarief, zowel voor wat

4.

betreft differentiatie tussen de gebieden (Centrum Nijverdal en een 2 of3 schil) als een
differentiatie in heffingsgrondslag (aantal reclame-uitingen en grootte van de uiting).
De uitkomsten van de evaluatie en de onderzoeken worden aan de raad voorgelegd op een

e

e

e

e

dusdanig tijdstip dat hierover vóór 1 januari 2014 een besluit door de raad kan worden
genomen.
10. Oorspronkelijk artikel 14 wordt artikel 16 Citeertitel
11. Bijlage: reclamebelastinggebied, artikel 1 Kaart reclamebelastinggebied:
Past het gearceerde gebied op de kaart dusdanig aan dat ook het gebied Grotestraat vanaf de
verkeerslichten bij het kruispunt Grotestraat - G. van de Muelenweg/Constantijnstraat
tot het
aangewezen gebied behoort.
12. Bijlage: reclamebelastinggebied, artikel 2 Nadere omschrijving reclamebelastinggebied:
Wijzigt in de lijst:
»

Grotestraat, even huisnummers: 114 tot en met 266

»

Grotestraat, oneven huisnummer: 45 tot en met 167

Voegt toe aan de lijst:
»

Johan Frisostraat: alle

Namens de PvdA-fractie

Namens de ChristenUnie-fractie

Wilma Paalman-Vloedgraven

Willie Roskam-Kroeze

