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Voorstel

Economische Koepel Halderberge - Gezamenlijke uitvoering en financiering

Samenvatting
De Raad heeft op 07-07-2016 de economische visie 2020 en het uitvoeringsprogramma
2016-2019 vastgesteld. De Raad heeft opdracht gegeven de programmaonderdelen 5.
Samen sterker in Economische Koepel Halderberge (trekker OKH) en 6. Oprichten
gemeente breed Ondernemersfonds (trekker Gemeente) verder uit te werken en eind 2016
tot een voorstel te komen, waarin de raakvlakken tussen beide onderdelen zijn ingevuld.
Bovendien heeft de Raad aangegeven in deze uitwerking in te zetten op groei, waarin een
gezamenlijke meerjarige samenwerking, uitvoering en financiering van ondernemers en
gemeente centraal staat.
Deze principes van gezamenlijke uitvoering en financiering uit beide programmapunten
komen terug in de op te richten Economische Koepel Halderberge. De Economische Koepel
Halderberge is een samenwerkend publiek-privaat samenwerkingsorgaan (in
stichtingsvorm), dat staat voor het algemeen economische belang van de gemeente
Halderberge. De Economische Koepel Halderberge beheert een publiek-privaat fonds en
maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. De Koepel
verbindt ondernemers, sectoren, overheid en organisaties en draagt daarmee bij aan het
versterken van de economische structuur van de gemeente Halderberge. Ten aanzien van
de (co)financiering van de EKH zijn twee scenario's ontwikkeld. Het College van B&W stelt
een financieringswijze voor aan de Raad en wordt gemandateerd voor de verdere uitwerking.
Inleiding
De Raad heeft op 07-07-2016 de economische visie 2020 en het uitvoeringsprogramma
2016-2019 vastgesteld. De Raad heeft opdracht gegeven de programmaonderdelen 5.
Samen sterker in Economische Koepel Halderberge (trekker OKH) en 6. Oprichten
gemeente breed Ondernemersfonds (trekker Gemeente) verder uit te werken en eind 2016
tot een voorstel te komen, waarin de raakvlakken tussen beide onderdelen zijn ingevuld.
Bovendien heeft de Raad aangegeven in deze uitwerking in te zetten op een gezamenlijke
meerjarige samenwerking, uitvoering en financiering van ondernemers en gemeente. In het
bijgevoegde voorstel: 'Economische Koepel Halderberge - Gezamenlijke uitvoering en
financiering' zijn de doelstellingen van beide programmaonderdelen dan ook geïntegreerd en
uitgewerkt.
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Deze principes van gezamenlijke uitvoering en financiering uit beide programmapunten
komen terug in de op te richten Stichting Economische Koepel Halderberge. De
Economische Koepel Halderberge is een samenwerkend publiek-privaat
samenwerkingsorgaan (in stichtingsvorm), dat staat voor het algemeen economische belang
van de gemeente Halderberge. De Economische Koepel Halderberge beheert een publiekprivaat fonds en maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen te
financieren. De Koepel verbindt ondernemers, sectoren, overheid en organisaties en draagt
daarmee bij aan het versterken van de economische structuur van de gemeente
Halderberge. Het uitgangspunt van de opdracht van de Raad was tot een publieke-privaat
fonds te komen ter hoogte van € 240.000 dat op basis van cofinanciering voor de helft
gevoed wordt door de lokale overheid beschikbaar gestelde publieke middelen. De andere
helft wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen voor eigenaren
en gebruikers. In het voorstel is de opdracht van de Raad betiteld als scenario 1. Echter is er
ten aanzien van de (cofinanciering en daarmee vulling van het fonds op verzoek van het
College een alternatief scenario ontwikkeld, waarbij het eerste jaar als opstartjaar geldt en
het OZB-tarief minder stijgt dan in scenario 1.
In het bijgevoegde voorstel zijn de uitgangspunten van de Economische Koepel Halderberge
uitgewerkt. In een interactieve dialoog met alle collectief georganiseerde economische
branche- en sectororganisaties in de gemeente zijn gesprekken en werksessies gevoerd om
tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen van de besturen en de achterbannen, die men
vertegenwoordigt. De organisaties zien het instellen van de Economische Koepel
Halderberge als een krachtige en unieke samenwerking om gemeentebreed, cross-sectoraal
en gebiedsoverstijgend investeringen te doen en activiteiten te ontplooien, die de gehele
economie ten goede komen. De Economische Koepel Halderberge staat in den beginsel
voor vier belangrijke principes.
Het commitment van de (ondernemers)organisaties en hun actieve inbreng bij de oprichting
van de economische koepel Halderberge en de uitvoering van het programma van de economische visie 2016-2020 worden vastgelegd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (ondernemersakkoord) na besluitvorming op de voorliggende stukken door de
gemeenteraad.
Samen
Samen staat voor het principe van samenwerking tussen ondernemers,
ondernemersorganisaties, overheid, onderwijs en andere organisaties, die in collectief
verband samen werken aan de versterking van de economische structuur van Halderberge.
Solidair
Solidair staat voor het principe dat iedereen bijdraagt aan het publiek-private fonds.
Initiatieven en projecten die bij de EKH ingediend en vervolgens uitgevoerd worden, dienen
het algemeen economisch belang van de gemeente Halderberge. Dit betekent dat niet
iedere ondernemer (volgens de systematiek van een opslag op de OZB voor niet-woningen)
een op een zijn bijdrage aan het fonds terugziet in een concreet toegespitst project.
Investeringen in projecten en activiteiten dienen een collectief belang, welke landen in
verschillende sectoren en gebieden binnen de gemeente en waarbij hoog in het vaandel
staat dat uiteindelijk linksom of rechtsom 'de economie' - in termen van o.a. meer
werkgelegenheid, meer bezoekers, meer leefbaarheid, een hogere kwaliteit van werk- en
winkellocaties - dus iedereen profiteert.
Sturing
Sturing staat voor het principe dat ondernemers, overheid, onderwijs en andere organisaties
ook gezamenlijk aan het roer staan en daarmee de economische ontwikkeling en de keuzes
daarin kunnen beïnvloeden.
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Structureel
Structureel staat voor het principe dat de samenwerking niet eenmalig is, maar structureel en
meerjarig.
Om tot de definitieve samenstelling van het bestuur van de Economische Koepel
Halderberge te komen wordt een oprichtingsbestuur EKH ingesteld voor de periode van een
jaar.
Het oprichtingsbestuur van de EKH zal in principe bestaan uit tien bestuursleden. Het
bestuur neemt besluiten en dient voldoende los te staan van de uitvoering. Dit wordt geborgd
door:
Een onafhankelijk voorzitter
- Een vertegenwoordiging per sector, waarbij de sectorvertegenwoordiger een
(kernoverstijgende) achterban kan vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger per
sector maakt afspraken over vervanging en roulatie.
- Een meerderheid van stemmen die gewenst is om met een voorstel te kunnen
instemmen.
- De verantwoordingsplicht van de Economische Koepel Halderberge aan de
gemeente.
Het oprichtingsbestuur zal een breed bestuur zijn, waarin de verschillende sectoren goed
vertegenwoordigd zijn. Deze breedte is gewenst omdat de samenwerking dient te groeien en
de EKH zich dient te bewijzen. Naar gelang de ontwikkeling en het functioneren van het
oprichtingsbestuur kan overwogen worden om na evaluatie in het eerste jaar te gaan werken
met een klein(er) compact bestuur.

1. een
2. een
3. een
4. een
5. een
6. een
7. een
8. een
9. een
10.een
10.
eenvertegenwoordiger namens de lokale overheid, wethouder
De onderstaande organisaties zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming van de
economische visie en de uitwerking in de Economische Koepel Halderberge en hebben hun
steun in ieder geval afgegeven voor de opdracht van de Raad, scenario 1. Het tweede
alternatieve scenario is op verzoek van het College ontwikkeld.
• Ondernemerskring Halderberge
• Ondernemers Vereniging Hoeven
• Ondernemers Koepelcentrum
• Gastelse Ondernemers Vereniging
• Breda International Airport
• Markland College
• Prinsentuin College
• Koninklijke Horeca Nederland, Afdeling Halderberge
• Toeristische Initiatief Groep
Ondernemersvereniging Hoeven heeft aangegeven niet louter winkeliers te vertegenwoordigen en wenst de bredere
vertegenwoordiging van de vereniging terug te zien in het oprichtingsbestuur. Daarom zal in het oprichtingsbestuur de vereniging tijdelijk
een aparte zetel krijgen; dit met inachtneming van de evaluatie en definitieve keuze voor de bestuursvorm en samenstelling in het jaar
van oprichting.
1
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Effecten
De beoogde effecten van het voorstel zijn meerledig:
• Het sturen op de realisatie van het uitvoeringsprogramma 2016-2019 van de
economische visie 2020;
• Het stimuleren van ondernemers, ondernemersorganisaties, overheid, onderwijs en
andere partners om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven
gericht op de uitvoering van de economische visie 2020;
• Het beheren van een publiek-privaat fonds en financieren van collectieve initiatieven van
ondernemers-, ondernemersorganisaties, overheid, onderwijs en andere partners in de
gemeente Halderberge.
Overwegingen
1.1 Medewerking te verlenen aan de EKH
De Raad heeft op 07-07-2016 de economische visie 2020 en het uitvoeringsprogramma
2016-2019 vastgesteld. De Raad heeft opdracht gegeven aan het College van B&W om de
programmaonderdelen 5. Samen sterker in Economische Koepel Halderberge (trekker OKH)
en 6. Oprichten gemeente breed Ondernemersfonds (trekker Gemeente) verder uit te
werken en eind 2016 tot een voorstel te komen, waarin de raakvlakken tussen beide
onderdelen zijn ingevuld. Bovendien heeft de Raad aangegeven in deze uitwerking in te
zetten op groei, waarin een gezamenlijke meerjarige samenwerking, uitvoering en
financiering van ondernemers en gemeente centraal staat. In het bijgevoegde voorstel:
'Economische Koepel Halderberge - Gezamenlijke uitvoering en financiering' zijn de
doelstellingen van beide programmaonderdelen geïntegreerd en uitgewerkt. Ten aanzien
van de (co)financiering van het fonds zijn twee scenario's voorgesteld. Het College zal de
verdere uitwerking vorm geven en de Raad hierover actief blijven informeren.
Onderdeel van deze uitwerking is het investeringsplan toerisme en recreatie. Met de T.I.G. is
de afgelopen maanden hard gewerkt aan het investeringsplan. Vanwege de tijdsdruk op de
beide processen om te komen tot de EKH en het investeringsplan is een breder overleg met
de recreatief-toeristisch achterban nog niet gerealiseerd. Dit brede overleg wordt gehouden
direct na de jaarwisseling, een exacte datum wordt nog gepland. Verdere uitwerking valt
binnen het mandaat van de EKH. Na de achterbanconsultatie zal het College en de Raad
geïnformeerd worden over de voortgang en het resultaat van het investeringsplan toerisme
en recreatie.
1.2 Scenario's cofinanciering
Voor de cofinanciering in 2017-2018-2019 zijn twee scenario's uitgewerkt:
Scenario 1: volledige cofinanciering v.a. 2017
Een opslag van 5% op het tarief OZB 2017 voor alle niet-woningen. Met de Zomernota 2016
is besloten om € 120.000 op te nemen voor het uitvoeringsprogramma Economische
Visienota. Voorwaarde hierbij was dat de tweede € 120.000 wordt ingebracht door de
ondernemers op basis van een opslag op het tarief van niet-woningen. Bij de vaststelling van
de economische visienota zijn diverse manieren besproken om te komen tot cofinanciering,
waarbij het hanteren van een opslag op de OZB de voorkeur had. Afgelopen najaar zijn met
de vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties gesprekken gevoerd over de
verdere vormgeving van de economische koepel en het fonds. Hierin is, als opdracht van de
Raad, dit scenario verder uitgewerkt. Berekend is dat door het hanteren van een opslag van
5% op het tarief OZB 2017 voor alle niet-woningen, de benodigde middelen van circa €
120.000 gegenereerd kunnen worden. In de aanloop naar college- en raadsvoorstel is intern
en extern gesproken over de voor- en nadelen van deze werkwijze. Voordeel is dat voldaan
wordt aan de opdracht van de Raad en dat alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen
op een eenduidige manier bijdragen, zij het dat er een verschil zal zijn in de hoogte van de
financiële bijdrage. Free-riders worden zo voorkomen en in de uitwerking van de
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programma's liggen voor alle partijen kansen om met voorstellen te komen voor de verdere
invulling. Nadeel is dat de opslag feitelijk een lastenverzwaring betekent voor diezelfde
eigenaren en gebruikers, ook al wordt de opbrengst aangewend voor doelgerichte
economische investeringen. In het coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven 'de tarieven
van de onroerende zaak belasting (OZB) voor de komende vier jaren te bevriezen,
behoudens indexering'. Daar aan toegevoegd, zijn veel organisaties voorstander, maar is er
geen 100% draagvlak bij de externe partijen, vanuit principiële overwegingen
(lastenverzwaring) en vanuit de onzekerheid over de resultaten van de
uitvoeringsprogramma's.
Scenario 2: fasering in cofinanciering
Een gefaseerde opslag op het tarief OZB 2017 voor alle niet-woningen.
Om recht te doen aan de opdracht vanuit de Raad om te komen tot cofinanciering enerzijds
en ook de lastenverzwaring meer geleidelijk door te voeren, wordt gekozen voor een
overgangsjaar. In 2017 wordt een opslag gehanteerd op het OZB tarief voor alle nietwoningen van 2,5%, hetgeen een opbrengst betekent van € 60.000. De cofinanciering is
daarmee navenant en betreft € 60.000. Deze € 120.000 wordt aangevuld door de volledige
reserve Uitvoering economische visie ad. € 78.000 in te zetten. Hierdoor is € 198.000
beschikbaar, waardoor het begrote uitvoeringsprogramma niet geheel kan worden
gefinancierd. Dit is echter te legitimeren aangezien er in 2017 ervaring opgedaan dient te
worden met de uitvoeringsprogramma's en de samenwerking ook dient te groeien.
Bovendien dient eerst de EKH verder uitgewerkt en formeel geïnstalleerd te worden. De
lasten voor eigenaren en gebruikers van alle niet-woningen stijgen in dit scenario minder,
terwijl er toch sprake is van cofinanciering op basis van 50%-50%. Voor de jaren 2018 en
2019 wordt het opslagpercentage wel op 5% gesteld, tenzij uit de evaluatie en voortgang
blijkt dat voor de uitvoering van de programma's in de jaren 2018 en 2019 een lager
totaalbedrag nodig is. Als dit het geval is, zullen zowel de gemeentelijke bijdrage als de
cofinanciering middels de OZB opslag naar beneden worden bijgesteld.
1.3 Bijdrage verlagen aan de Stichting Economische Koepel Halderberge
De Economische Koepel Halderberge wordt ingesteld voor een periode van drie jaar. Dit is
gekoppeld aan het meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma van de economische
visie, dat loopt tot eind 2019. Insteek is dat met de Economische Koepel Halderberge ingezet
wordt op meerjarige samenwerking en uitvoering. Als gekozen wordt voor scenario 2 wordt
de OZB opslag in het opstartjaar 2017 gesteld op 2,5% en voor 2018 en 2019 op 5%.
De bijdrage aan de stichting wordt als subsidie overgemaakt aan de Stichting. Het is aan de
stichting om de fiscale voorwaarden en consequenties te bespreken met de Belastingdienst.
Na vaststelling door de Raad zal het oprichtingsbestuur de verdere uitwerking ter hand
nemen door een stichting op te richten, statuten te deponeren en een overeenkomst met de
gemeente aan te gaan, waarin afspraken over de subsidieverstrekking worden vastgesteld.
De Economische Koepel Halderberge overlegt vanaf 2017 wel jaarlijks een advies over de
gewenste hoogte van het fonds voor het komende kalenderjaar aan College van B&W en
Raad, met daarin ook een begroting voor het komende kalenderjaar. Dit advies m.b.t. de
hoogte van het fonds is afhankelijk van de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma
economie en de voortgang van de uitvoering. Op basis van voortschrijdend inzicht geeft de
EKH dus een advies over wat nodig is voor het volgende kalenderjaar om de gestelde
ambities te realiseren. Naast het advies aan het einde van het kalenderjaar zal eind 2019
een eindevaluatie plaatsvinden van de economische visie en het functioneren van de
Economische Koepel Halderberge.
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1.4 Uitvoeringsprogramma 2018 en 2019
Met de keuze voor scenario 2, wordt voor 2017 een opslag op alle OZB niet-woningen
doorgevoerd van 2,5%. De cofinanciering betreft € 60.000. Voor 2018 en 2019 wordt het
opslagpercentage verhoogd naar 5%. De budgetten voor 2018 en 2019 van € 120.000
worden in de begroting opgenomen.

Risico's
1.1 Afwijking van opdracht van de Raad: cofinanciering 50% -50%
De Raad heeft het College initieel opdracht gegeven tot een publieke-privaat fonds te komen
op basis van een begroot uitvoeringsprogramma van € 240.000 in 2017, dat op basis van het
principe van cofinanciering voor de helft gevoed door de lokale overheid beschikbaar
gestelde publieke middelen (reservering 120.000 in de zomernota 2016). De andere helft
wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen voor eigenaren en
gebruikers. Vanuit deze opdracht is steun verkregen bij een groot aantal branche- en
sectororganisaties.
Echter is er ten aanzien van de (cofinanciering en daarmee vulling van het fonds een
alternatief voorkeursscenario ontwikkeld. Hierin wordt voldaan aan de opdracht van
cofinanciering, stijgen de lasten minder hard en wordt ook recht gedaan aan het gegeven dat
2017 een opstartjaar is, waarin gewerkt wordt aan samenwerking en vertrouwen. Bovendien
dient de EKH nog verder uitgewerkt en formeel geïnstalleerd te worden.
Indien de Raad niet besluit tot scenario 1 of 2 en dus niet kiest voor de OZB verhoging en
het beschikbaar stellen van de jaarlijkse bijdrage, komen de interactief vormgegeven
ambities en uitvoeringsplannen uit de economische visie op losse schroeven te staan.
Hierdoor kunnen ambities met bestaande middelen beperkt en/of veel langzamer worden
opgepakt. Heroverweging van het uitvoeringsprogramma is dan opnieuw aan de orde, omdat
niet aan de voorwaarde van cofinanciering is voldaan.
1.2 Draagvlak
De Economische Koepel Halderberge is gebaseerd op vier principes; Samen, Solidair,
Sturing en Structureel. Solidair staat voor het principe dat iedereen bijdraagt aan het publiekprivate fonds. Initiatieven en projecten die bij de EKH ingediend en vervolgens uitgevoerd
worden, dienen het algemeen economisch belang van de gemeente Halderberge. Dit
betekent dat niet iedere ondernemer of non-profit organisatie (volgens de systematiek van
een opslag op de OZB voor niet-woningen) een op een zijn bijdrage aan het fonds terugziet
in een concreet toegespitst project. Investeringen in projecten en activiteiten dienen een
collectief belang, welke landen in verschillende sectoren en gebieden binnen de gemeente
en waarbij hoog in het vaandel staat dat 'de economie' - in termen van o.a. meer
werkgelegenheid, meer bezoekers, meer leefbaarheid, een hogere kwaliteit van werk- en
winkellocaties profiteert.
Dit impliceert ook dat 100% draagvlak niet bestaat; er zullen altijd individuele ondernemers of
organisaties zijn, die het voorstel van een extra verhoging van de OZB - maar daarmee in
gezamenlijkheid een bijdrage aan de economische structuurversterking leveren - niet
steunen. Ook houdt het voorstel geen rekening met eventuele subsidiabele relaties tussen
gemeente en derden of andere bestaande financiële afspraken.
In het proces is gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak van het georganiseerde
bedrijfsleven - sector- en branche organisaties, die een zo breed mogelijke afspiegeling
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vormen van de economische structuur van de gemeente Halderberge en daarmee ook een
zo breed mogelijke achterban vertegenwoordigen.
Bijna alle collectief georganiseerde branche- en sectororganisaties hebben aangegeven hun
steun te willen uitspreken voor de initiële opdracht van de Raad (scenario 1).
• Ondernemerskring Halderberge
• Ondernemers Vereniging Hoeven
• Ondernemers Koepelcentrum
• Gastelse Ondernemers Vereniging
• Breda International Airport
• Markland College
• Prinsentuin College
• Koninklijke Horeca Nederland, Afdeling Halderberge
• Toeristische Initiatief Groep
De Vereniging van Eigenaren op Borchwerf II heeft aangegeven dat zij tegen elke verhoging
is van de OZB. De verenging heeft aangegeven dat de ondernemers al € 1 per m2
perceeloppervlakte aan opslag betaald hebben bij de verwerving van de grond en dat de
ondernemers jaarlijks al een behoorlijk bedrag bijdragen aan het parkmanagement.
Ook voor de andere organisaties geldt echter dat er al vormen van samenwerking en
ledenbijdragen zijn, maar dat de krachtenbundeling op dit niveau met veel meer
organisatorische en financiële slagkracht dan voorheen kan plaatsvinden. Bovendien roept
de extra bijdrage via de OZB-belasting ook een halt toe aan de free-riders in de gemeente;
ondernemers of organisaties, die niet meebetalen aan collectieve investeringen of
activiteiten, maar wel meeprofiteren.
De ondernemersvereniging Stampersgat staat negatief tegenover de EKH. De vereniging
beschouwt de leefbaarheid als een plicht van de gemeente en uit de vrees dat een extra
bijdrage aan andere kernen ten goede kan komen i.p.v. aan Stampersgat. De EKH is echter
zo opgezet dat het mogelijk is ook de belangen en impulsen, die gewenst zijn in
Stampersgat, in het kader van economische structuurversterking en leefbaarheid een plek te
geven. De ZLTO heeft aangegeven iedere verhoging van de OZB niet te steunen, dit primair
omdat het niet goed voelt i.r.t. eerder doorgevoerde bezuinigingen, die effect hadden op
ondernemen in het buitengebied. Door de gemeente is aangegeven dat dit een nieuw begin
vormt, waarin gezamenlijk investeren in de economie centraal staat.
In zijn algemeenheid geldt dat het collectief van voorstanders t.a.v. scenario 1 vanuit het
georganiseerde bedrijfsleven groter is dan het collectief van tegenstanders. Risico is hiervan
dat het brede collectief van positief gestemde organisaties, die wel hun steun aan de
voorkant hebben uitgesproken, afhaken, mocht de bezwaren van een of enkele organisaties
het College en/of de Raad doen besluiten om anders te besluiten. Bij de keuze voor een van
de scenario's heeft de Economische Koepel Halderberge hoe dan ook een
inspanningsverplichting en dient het orgaan alles in het werk te stellen, om ook de belangen,
ambities en kansen vanuit de partijen, die het voorstel aan de voorkant niet gesteund
hebben, een plek te geven in de structuur en samenwerking van de Economische Koepel
Halderberge in oprichting. Dit geldt dus in het bijzonder voor de ZLTO, Borchwerf en de
Ondernemersvereniging Stampersgat.
1.3 Uitzonderingen
Het voorstel voorziet bij beiden scenario's in solidariteit; iedereen die aanslagplichtig is voor
de OZB niet-woningen zal worden aangeslagen. Dit in navolging van meer dan 30 fondsen
die in verschillende gemeenten in Nederland zijn opgezet. Groepen ondernemers kunnen
aan de voorkant niet worden uitgesloten op basis van het belastingrecht; iedereen wordt

Pagina 7 van 13

naar rato aangeslagen. Er zijn wel voorbeelden bekend, waarbij op basis van moverende
redenen, een zogenaamde retributieregeling is ingesteld. Dit impliceert dat bepaalde
groepen met duidelijke kenmerken achteraf worden gecompenseerd en de extra aanslag bij
een verzoek daartoe wordt geretourneerd. Risico van deze regeling is dat het afbreuk doet
aan het principe van solidariteit. Waarom zou de ene groep wel en de andere groep niet
worden aangeslagen; vanuit het uitgangspunt uiteindelijk profiteert iedereen. Dit heeft ook
als consequentie dat het totale als subsidie ter beschikking te stellen bedrag dient te worden
bijgesteld en als zodanig niet alle uitvoeringsplannen (even snel) gerealiseerd kunnen
worden.
Het college is van mening dat bij de verdere uitwerking gekeken dient te worden naar de
effecten van het opleggen van de OZB opslag voor alle niet-woningen, specifiek voor de
door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Een beperkte bijdrage is vooralsnog voor het
college bespreekbaar aangezien ook deze partijen middels een of meerdere
uitvoeringsprogramma's de voordelen van de investeringen kunnen genieten. In de loop van
2017 zal bekeken worden wat de werkwijze precies betekent en hoe hiermee om te gaan
voor de jaren 2018 en 2019 .
Middelen
In de Zomernota 2016 is op basis van 50%-50% cofinanciering met de marktsector een
totaalbedrag beschikbaar gesteld van € 240.000 voor het uitvoeringsprogramma 2017 op
basis van een cofinanciering met de marktsector. De opdracht is meegegeven door de Raad
dit verder uit te werken (scenario 1). Er is een alternatief scenario ontwikkeld m.b.t. tot de
(co financiering.
Scenario 1 (opslag OZB 5%, 2017-2018-2019)
Dit scenario gaat uit van hetgeen is vastgesteld met de opdracht van de Raad, waarbij de
50% cofinanciering wordt behaald door 5% opslag op het OZB tarief voor alle niet-woningen
te hanteren. De verhoging van de OZB voor niet-woningen leidt tot een verhoging van de
OZB opbrengst die door afrondingen iets hoger is dan € 120.000. De bijdrage aan de
stichting is echter een vast bedrag en dus niet het exacte bedrag wat door middel van
aanslagen wordt opgelegd. Dit impliceert per € 100.000 WOZ waarde een opslag van circa €
20 per jaar, indien men eigenaar en gebruiker is.

OZB Waarde pand
100000
200000
370990
500000

Eigendom niet woning
10,1
20,2
37,5
50,5

Gebruik niet-woning
9,0
18,0
33,4
45,0

Totaal
19,1
38,2
70,9
95,5

Op basis van het aantal aangeslagen objecten niet-woningen betekent dit gemiddeld € 38
per jaar extra per aangeslagen object van een eigenaar of een gebruiker. In onderstaande
tabel is ter indicatie de opbrengst per sector weergegeven bij een opslagpercentage van 5%.
De gemiddelde aanslag betreft de extra bijdrage per aangeslagen object van een eigenaar of
gebruiker.
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Detailhandel
Toerisme en recreatie incl. horeca
Industrie/bedrijven/kantoren
Agrarisch
Zorg
Onderwijs
Luchtvaart
Sport
Nutsvoorzieningen
Overige algemene voorzieningen
Restgroep onbebouwd, bouwterrein
Totaal

Extra OZB
opbrengst
€ 9.676
€ 8.340
€ 58.540
€16.616
€ 3.996
€7.013
€762
€ 3.756
€8.217
€2.206
€10.188
€129.310

Aantal
objecten
360
183
1212
524
31
57
12
135
536
82
268
3.400

Gem
aanslag
26,9
45,6
48,3
31,7
128,9
123,0
63,5
27,8
15,3
26,9
38,0
€38

Opmerking hierbij is dat we als gemeente zelf ook ongeveer € 10.000 extra bijdragen voor
alle niet-woningen die gemeentelijk eigendom zijn. Dit is inclusief de (basis)scholen.
Voorkeursscenario 2 (opslag OZB 2,5% in 2017 met groei naar 5% in 2018 en 2019)
Op basis van de genoemde argumenten wordt voorgesteld om het OZB tarief voor nietwoningen niet met 5% maar met 2,5% opslag, voor het opstartjaar 2017, te verhogen.
Hierdoor wordt afgerond € 60.000 aan opbrengsten gerealiseerd. De gemeente voegt hierbij
op basis van cofinanciering 50%, € 60.000 en ook de reserve Uitvoering economische visie
wordt ingezet om een bedrag € 198.000 te bereiken. Na het opstartjaar, waarin de lasten dus
minder stijgen, wordt voor 2018 en 2019 de opslag van 2,5% naar 5% verhoogd. Voor alle
scenario's geldt dat de bijdrage aan de Stichting in de vorm van een subsidie beschikbaar
wordt gesteld.
Dit impliceert per€ 100.000 WOZ waarde in 2017 een opslag van circa € 10 per jaar, indien
men eigenaar en gebruiker is.
OZB Waarde pand
100000
200000
370990
500000

Eigendom niet woning
5,0
10,0
18,5
25,0

Gebruik niet-woning
4,5
9,0
16,7
22,5

Totaal
9,5
19,0
35,2
47,5

In onderstaande tabel is ter indicatie de opbrengst per sector weergegeven bij een
opslagpercentage van 2,5% voor 2017. Op basis van het aantal aangeslagen objecten nietwoningen betekent dit gemiddeld € 19 per jaar extra per aangeslagen object van een
eigenaar of een gebruiker.
Voor 2018 en 2019 geldt de tabel bij scenario 1.
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Detailhandel
Toerisme en recreatie incl. horeca
Industrie/bedrijven/kantoren
Agrarisch
Zorg
Onderwijs
Luchtvaart
Sport
Nutsvoorzieningen
Overige algemene voorzieningen
Restgroep onbebouwd, bouwterrein
Gemiddelde totaal

Extra OZB
opbrengst
€4.839
€4.168
€29.270
€ 8.309
€ 2.002
€ 3.501
€377
€1.878
€4.109
€1.107
€5.095
€ 64.655

Aantal
objecten
360
183
1212
524
31
57
12
135
536
82
268
3.400

Gem
aanslag
13,4
22,8
24,1
15,9
64,6
61,4
31,4
13,9
7,7
13,5
19,0
€19

Overwegingen bij de scenario's
Coalitieakkoord
In het Coalitieakkoord 2014 - 2018 is opgenomen dat de tarieven van de onroerende zaak
belasting (OZB) voor de komende vier jaren worden bevroren, vanuit het oogpunt van
bezuinigingen, behoudens indexering. Deze stijging lijkt in strijd met dit voornemen. Door de
stijging van het fonds van de Stichting Economische Koepel Halderberge door een opslag op
het tarief van niet-woningen komt daar op basis van scenario 2, 2,5 % extra bij en voor 2018
en 2019 is dit 5%.
• Echter, de stijging van het tarief m.b.t. alle OZB niet-woningen is gekoppeld aan een
specifiek doel; namelijk de aanwending door de Economische Koepel Halderberge.
De insteek is hierbij de ambities uit de economische visie te realiseren en als zodanig
als collectief van ondernemers, ondernemersorganisaties, overheid, onderwijs en
overige partners te gaan investeren in de economie van Halderberge. Investeringen
die o.a. weer ten goede komen aan de economie, de leefbaarheid, de kwaliteit van
werken en wonen.
• Dit is conform de opdracht van de Raad om in gezamenlijkheid uitvoering te geven
aan de vastgestelde economische visie en cofinanciering hiervoor te organiseren.
• Het belang van economische structuurversterking is ook in het coalitieakkoord
benoemd. In het bijzonder door het realiseren en uitvoering geven aan de
economische visie. Ook de uitwerking in het toeristisch-recreatief investeringsplan is
in het coalitieakkoord benoemd.
Staatssteun
Op basis van de beschikbare informatie is een toets op mogelijke staatssteun verricht. Er is
gekeken naar de volgende punten:
1. Wordt het fonds gevoed met overheidsmiddelen?
2. Is er sprake van een onderneming/economische activiteit?
3. Is er sprake van een economisch voordeel?
4. Is er sprake van een selectief voordeel voor een onderneming of een groep?
Het staatssteunvraagstuik speelt met name bij de bestedingen van de Koepel uit het fonds.
Deze bestedingen kunnen staatssteun opleveren, omdat de middelen van de Koepel als
overheidsmiddelen zijn aan te merken. De Koepel zelf is weliswaar ook als een onderneming
te karakteriseren, maar is in feite voor het staatssteunvraagstuk minder van belang. Er kan
geconcludeerd worden, dat er op voorhand naar verwachting geen sprake is van
staatssteun, omdat er geen sprake is van een selectief voordeel. Het advies hierbij is om de
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uitgaven van het fonds hierop periodiek te beoordelen. Als een groep ondernemingen
aantoonbaar substantieel voordeel geniet van het programma ten opzichte van andere
groepen ondernemingen is er mogelijk wel sprake van staatssteun cf. artikel 107 lid 1
VWEU. Zolang de programma-uitgaven grosso modo ten gunste komen van alle
ondernemers is er geen sprake van een selectief voordeel en dus geen sprake van
staatssteun.
Dekking 2018 en 2019
Voor 2017 was voorgesteld om de bijdrage vanuit de gemeente uit de algemene reserve te
onttrekken. Gezien de positieve saldi van de meerjarenbegroting (2018 € 675.000 en 2019 €
1.155.000) wordt voorgesteld om de bijdrages ten laste van de saldo's 2018 en 2019 te
brengen en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2017-2020.
Advies
Op basis van het voorgaande wordt geadviseerd voor 2017 om:
1. te kiezen voor scenario 2, een opslag op het tarief van de OZB voor niet woningen in
2017 van 2,5%, met een opbrengst van € 60.000.
2. In het kader van cofinanciering 60.000 ter beschikking te stellen.
3. naast de beschikbare € 120.000 ook € 78.000 te onttrekken aan de reserve
Uitvoering Economische Visie, waardoor een totaalbedrag beschikbaar is van €
198.000 voor de EKH.
Administratieve druk
n.v.t.
Uitvoering / verdere procedure
Na besluitvorming door de Raad worden de voorbereidingen voor de lancering van de
Economische Koepel Halderberge ingezet. Dit betekent dat de EKH o.a. een stichting zal
oprichten, statuten zal deponeren en een overeenkomst met de gemeente m.b.t. de subsidie
zal aangaan.
Overleg gevoerd met
Om te komen tot het voorstel van de Economische Koepel Halderberge is intern overleg
gevoerd met de stuurgroep bestaande uit portefeuillehouders economie en ruimtelijke
ordening, de teammanager ontwikkeling, ambtelijk opdrachtgever. Verder zijn het
managementteam en diverse collega's betrokken bij de totstandkoming van de visie en het
uitvoeringsprogramma. Het team Advies van de afdeling Concernondersteuning heeft het
voorstel getoetst en adviseert positief. De adviezen zijn verwerkt in het voorstel.
Burgerparticipatie
Het voorstel van de Economische Koepel Halderberge is tot stand gekomen mede dankzij de
actieve inbreng van alle georganiseerde economische branche- en sectororganisaties in de
gemeente. Hierbij is wel primair over de initiële opdracht van de Raad gesproken - scenario
1 en dus niet over het alternatieve op verzoek van het College ontwikkelde scenario 2.
Communicatie
Het voorstel m.b.t de Economische Koepel Halderberge wordt middels een raadsvoorstel
aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Dit besluit wordt met de tekst onder
de samenvatting op de openbare besluitenlijst geplaatst en toegelicht in het wekelijkse
persgesprek. Communicatie zal uitgewerkt worden door de Economische Koepel
Halderberge. Na het collegebesluit over de EKH zullen de betrokken partijen over de
besluiten geïnformeerd worden.
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Evaluatie
De Economische Koepel Halderberge zal tot continue evaluatie overgaan. Mede gezien het
gegeven dat het de start betekent van een nieuwe samenwerkingsvorm, wordt in het eerste
jaar gewerkt met een oprichtingsbestuur, dat zichzelf en de vorm waarin het opereert, zal
evalueren. Eind 2019 zal een eindevaluatie plaatsvinden van de economische visie en het
functioneren van de Economische Koepel Halderberge.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. medewerking te verlenen aan de oprichting en de verdere uitwerking van de
Economische Koepel Halderberge (EKH) en de Raad voor te stellen het College voor de
verdere uitwerking te mandateren en de Raad over deze uitwerking actief te informeren;
2. kennis te nemen van de 2 scenario's en te kiezen voor scenario 2, waarbij het tarief voor
de OZB niet-woningen in het opstartjaar 2017 wordt verhoogd met 2,5%;
3. de verhoging van het OZB tarief niet-woningen voor 2018 en 2019 te stellen op 5%,
waarna jaarlijks op basis van een advies van de EKH een bijstelling kan plaatsvinden en
een algehele eindevaluatie met de Economische Koepel Halderberge eind 2019
plaatsvindt;
4. voor het uitvoeringsprogramma 2018 en 2019 per jaar € 120.000 in de begroting op te
nemen;

Bijlage:

Economische Koepel Halderberge - Gezamenlijke uitvoering en
financiering

Ter inzage:

n.v.t.
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Halderberge;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2016

BESLUIT:
1. medewerking te verlenen aan de oprichting en de verdere uitwerking van de
Economische Koepel Halderberge (EKH) en het College voor de verdere uitwerking te
mandateren en hierover geïnformeerd te worden;
2. kennis te nemen van de 2 scenario's en te kiezen voor scenario 2, waarbij het tarief voor
de OZB niet-woningen in het opstartjaar 2017 wordt verhoogd met 2,5%;
3. de verhoging van het OZB tarief niet-woningen voor 2018 en 2019 te stellen op 5%,
waarna jaarlijks op basis van een advies van de EKH een bijstelling kan plaatsvinden en
een algehele eindevaluatie met de Economische Koepel Halderberge eind 2019
plaatsvindt;
4. voor het uitvoeringsprogramma 2018 en 2019 per jaar € 120.000 in de begroting op te
nemen;
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
van de gemeente Halderberge d.d. 15 december 2016,
de griffj
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