20bb2231

Verordening wijziging bevoorschottingsregels

in BlZ-verordeningen

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020
(raadsvoorstel nr. 20bb594);

gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
overwegende, dat het gewenst is een wijziging aan te brengen in de in een groot aantal BIZverordeningen opgenomen manier van bevoorschotting;
besluit:

Artikel |
De Verordening Bedrijveninvesteringszone

eigenaren en gebruikers Boulevard

Kralingen 2019 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
_
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Gebruikers en eigenaren
Boulevard Kralingen e.o. voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in

2.

de Uitvoeringsovereenkomst-.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gébracht.
3.

De raming van de subsidie perjaar is € 45.710 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.

5.

In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel ll
De Verordening Bedrijveninvesteringszone

eigenaren en gebruikers Pothof 2019 wordt

als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Pothof voor de uitvoering
van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2.
3.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie perjaar is € 33.763 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten

5.

van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
Artikel Ill
De Verordening Bedrijveninvesteringszone
Centrum 2019 wordt als volgt gewijzigd:

eigenaren en gebruikers Rotterdam

A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Rotterdam Centrum voor de
uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat
3.

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 1.200.000 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten

5.

van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

onherroepelijk zijn komen vast te staan.
B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel IV
De Verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Winkelgebied
Plein '53 2019 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Winkelgebied Plein '53 voor
de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
3.

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 35.500 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten

5.

van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel V
De Verordening Bedrijveninvesteringszone
volgt gewijzigd:

gebruikers Asterloplein 2019 wordt als

A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
1.

2.

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting Winkeliersvereniging

Asterloplein voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

3.

De raming van de subsidie perjaar is € 20.440 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

5.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel VI
De Verordening Bedrijveninvesteringszone

gebruikers Hart van Katendrecht 2019

wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Hart van Katendrecht voor
de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat

3.
4.

De raming van de subsidie perjaar is € 14.054 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

5.

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
Artikel VII
De Verordening Bedrijveninvesteringszone
volgt gewijzigd:

gebruikers Hoogkwartier 2019 wordt als

A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Hoogkwartier voor de
2.

uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat

3.
4.

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 38.250 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ—bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

5.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel VIII
De Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Centrum 2019
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting Bedrijven Investeringszone
Nieuwe Binnenweg voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
2.

Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

3.

De raming van de subsidie per jaar is € 37.800 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaaId.

5.

In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel IX
De Verordening Bedrijveninvesteringszone
als volgt gewijzigd:

gebruikers Noorderboulevard 2019 wordt

A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Noorderboulevard voor de
uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
3.

De raming van de subsidie per jaar is € 35.100 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaaId.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die

5.

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

onherroepeIijk zijn komen vast te staan.
B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel X
De Verordening Bedrijveninvesteringszone

gebruikers Oude Binnenweg 2019 wordt

als volgt gewijzigd:

A
Artikel 13 komt te luiden:
Artikel13

1.
2.

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Oude Binnenweg voor de
uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van ‘de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
3.
4.

De raming van de subsidie per jaar is € 27.720 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten

5.

van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XI
De Verordening Bedrijveninvesteringszone
volgt gewijzigd:

gebruikers Prinsenplein 2019 wordt als

A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
1.

Subsidieverstrekking

2.

De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Prinsenplein voor de
uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat

3.

De raming van de subsidie per jaar is € 7.800 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepSprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

daarop 3% perceptiekOsten in mindering zijn gebracht.

5.

onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel XII
De Verordening Bedrijveninvesteringszone

gebruikers Witte de Withkwartier 2019

wordt als volgt gewijzigd:
.

A

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
1.

2.

3.
4.
5.

Subsidieverstrekking

De subsidie wordtjaarlijks verleend aan de Stichting Bedrijven Investeringszone
Witte de Withkwartier voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 24.600 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ—bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

onherroepelijk zijn komen vast te staan.
B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XIII
.
De Verordening BI-zone eigenaren Winkelboulevard Zuid 2018 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
1.

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ-eigenaren Winkelboulevard

Zuid voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
2.

3.
4.
5.

Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie perjaar is € 48.000 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ—bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel XIV
De Verordening Bl-zone gebruikers MaHo kwartier 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 13 komt te luiden:
Subsidieverstrekking
Artikel13
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ gebruikers MaHo kwartier
1.
voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de

Uitvoeringsovereenkomst.
2.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat

3.

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 37.440 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten

5.

In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures

van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
wordt betaling van de bedragen die

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XV
De Verordening BI-zone gebruikers Winkelboulevard Zuid 2018 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Subsidieverstrekking
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ-gebruikers Winkelboulevard
Zuid voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de

Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 48.000 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BIZ—bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die

2.
3.
4.

5.

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel XVI
De Verordening BI-zone gebruikers Winkelcentrum Schiebroek 2018 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Subsidieverstrekking
Artikel13
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Winkelcentrum Schiebroek
1.
voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst.

2.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat

3.

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebra'cht.
De raming van de subsidie perjaar is € 22.200 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten

5.

van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XVII
De Verordening BI-zone gebruikers Zwaanshalskwartier 2018 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Subsidieverstrekking
Artikel 13
1.
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Zwaanshalskwartier voor de

3.

uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ—bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie perjaar is € 27.468 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten

2.

van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst
5.

bepaald.

In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

onherroepelijk zijn komen vast te staan.
' B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel XVIII
De Verordening BI-zone Hillegersberg 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Subsidieverstrekking

1.

De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Hillegersberg voor de

2.

uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.

3.
4.
5.

De raming van de subsidie perjaar is € 72.000 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XIX
De Verordening Bl-zone Lusthofstraat 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Subsidieverstrekking
Artikel 13
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting Bedrijven Investeringszone
1.

2.

Lusthofstraat e.o. voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat

daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
3.
4.

5.

De raming van de subsidie perjaar is € 38.160 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die
daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervaIt.
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Artikel XX
De Verordening BI-zone RaadhuispleinlMolenweg

Rozenburg 2016 wordt ats volgt

gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Subsidieverstrekking
Artikel 13
De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Raadhuisplein/Molenweg
1.
Rozenburg voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de
Uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat
2.
daarop 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
3.

De raming van de subsidie perjaar is € 35.000 exclusief perceptiekosten.

4.

De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer— en minderopbrengsten
van de ontvangen BIZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst bepaald.
In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die

5.

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen
onherroepelijk zijn komen vast te staan.

B
Artikel 14 vervalt.

Artikel XXI
De Verordening BI-zone Schiebroek 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13 komt te luiden:

Subsidieverstrekking
Artikel 13
De subsidie wordtjaarlijks verleend aan de Stichting BIZ Schiebroek voor de
1.
uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.

2.

3.
4.

De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BlZ-bijdragen, nadat
daarOp 3% perceptiekosten in mindering zijn gebracht.
De raming van de subsidie per jaar is € 30.000 exclusief perceptiekosten.
De wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten
van de ontvangen BlZ-bijdragen wordt in de uitvoeringsovereenkomst

bepaald.

In het geval van bezwaar— en beroepsprocedures wordt betaling van de bedragen die

5.

daarop betrekking hebben opgeschort tot het moment dat de aanslagen

onherroepelijk zijn komen vast te staan.
B
Artikel 14 vervalt.
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Artikel XXII
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2020.
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