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Bed rijven i nvesteri n gszone centru m Hoevelaken 2022-2026
De ondernemers in het centrum van Hoevelaken werken sinds een aantal jaren

succesvol samen in het kader van een Bedrijveninvesteringszone (hierna
kortweg BIZ). Onder de naam Hartje Hoevelaken wordt gewerkt aan de

ontwikkeling en uitvoering van maatregelen om Centrum Hoevelaken vitaal te
houden. De ondernemers leveren aan de BIZ een bijdrage.
Op 31 december 2021 loopt de BIZ af . De eigenaren en gebruikers van niet-
woningen willen de BIZ graag voortzetten. De gemeente onderschrijft deze
samenwerking op B|Z-gebied. Om een nieuwe BIZ te realiseren dient te worden
voldaan aan een aantal voorwaarden in het kader van de Wet op de

bedrijveninvesteringszones. Daarbij is voor de gemeente een faciliterende rol

weggelegd, zoals het vaststellen van de Verordening bedrijveninvesteringszone

Datum B&W 14 september 2021 Portefeuillehouder: Wethouder Broekman

Voorstel
De 'Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Hoevelaken 2022-2026'vast te stellen

lnleiding
Vijf jaar geleden stemde het overgrote deel van de ondernemers gevestigd in het centrum van
Hoevelaken in met een Bedrijveninvesteringszone (hierna kortweg BIZ). Onder de naam Hartje
Hoevelaken is de afgelopen jaren intensief samengewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van
maatregelen om Centrum Hoevelaken vitaal te houden. Ondernemers leveren aan de BIZ een bijdrage.

Alle deelnemende partijen zijn sinds 2017 verenigd in de Stichting Centrum Hoevelaken. Op 31

december 2021 loopt de BIZ af .

Sinds de oprichting van de BIZ wordt er vanuit gezamenlijkheid gewerkt aan verbetering van de
bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Er is gekozen voor een duidelijke
positionering, die aansluit bij de behoefte en beleving van de inwoners van Hoevelaken.

De ondernemers hebben aangegeven de komende vijf jaar graag met een nieuwe BIZ te werken. Juist in
deze tijden van corona en online verkopen wordt de wens om samen te werken in het centrum vergroot.
Overigens spreekt de wet niet over ondernemers, maar over eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

De gemeente onderschrijft deze samenwerking op B|Z-gebied. De BIZ dient te voldoen aan een aantal
voorwaarden in het kader van de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Daarbij is ook een rol voor de
gemeente weggelegd, en dient een aantal acties te worden ondernomen.

Beoogd effect
Beoogd wordt een goed functionerend ondernemersfonds ten behoeve van alle ondernemers in de

centrum van Hoevelaken te realiseren. Met de keuze voor een BIZ als vorm van een dergelijk
ondernemersfonds wordt het mogelijk dat alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen meedoen en

samen de krachten bundelen ten behoeve van de verdere realisatie van het'Vitaal Centrum Hoevelaken'
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Argumenten
1. De raad stelt de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken 2022-2026 vast
Om de bedrijven te faciliteren om deze BIZ af te sluiten moet de gemeente een aantal zaken regelen,
zoals het vaststellen van een verordening. De keuze voor een BIZ heeft een aantaljuridische implicaties

1.1 De B|Z-bijdrage is wettelijk geregeld
Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een

gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone (BlZ)) waarbinnen een bestemmingsbelasting (de

B|Z-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen
gewenste extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de

ondernemers als het algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en

voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het

basisvoorzieningenniveau van de gemeente. ln het bijgevoegde plan van aanpak is de BlZzone
aangegeven.

1.2 De B\Z-bijdrage is een combinatie van belasting en subsrdle
De opzet van de Wet BIZ komt erop neer dat de gemeente haar exclusieve recht om belastingen te

heffen, inzet om initiatieven van een groep ondernemers te financieren. Daarbij heft de gemeente op

verzoek van de gezamenli.jke ondernemers een belastinq die vervolgens als een subsidie wordt

uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte B|Z-organisatie. Deze organisatie is verplicht de
vooraf overeengekomen en vastgelegde activiterten en voorzieningen te realiseren. Daartoe wordt tussen

de gemeente en de BIZ-organisatie een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

1.3 De modelverordening van de VNG biedt vele varianten voor de heffing

De verordening is gemaakt op basis van de modelverordening van de VNG. Er is niet gekozen voor een

bijdrage als percentage van de WOZ-waarde, maar voor vaste bedragen, met een bepaalde mate van

differentiatie. Gekozen is voor een lager bedrag voor de kleinste winkels en voor lage bedragen voor

andere bedrijven en eigenaren. De ondernemers hebben voorgesteld om de volgende bijdragen te

hanteren:
o € 400 per jaar voor de kleinste gebruikers, behorende tot detailhandel, winkelambacht,

dienstverlening met winkelpand en horeca, oplopend naar € 800 per jaar en C 12OO per jaar

afhankelijk van de WOZ-waarde
. € 150 per jaar voor overige gebruikers, bedrijven behorende tot een vereniging, stichting en/of

overige dienstverlening zonder winkelpand met een ondergrens van € 25.000 WOZ waarde
. € 150 per jaar van eigenaren, met een ondergrens van € 25.000 WOZ waarde

Rekening houdend met de systematiek van de Wet BIZ zijn deze bedragen in de verordening vertaald

naar waardeklassen en branches. Bovendien wordt de bijdrage op verzoek van de ondernemers jaarlijks

verhoogd met gemiddeld 1,5%.

Het tarief van de B|Z-bijdrage bedraagt:

a. voor de gebruiker, behorende tot detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca

Bijeen waarde van Tot € 250.000 Vanaf € 250.000 tot
€ 400.000

Vanaf € 400.000

Voor het kalenderjaar
2022

€ 400 € 800 €.1200

Voor het kalenderjaar
2023

€ 406 €812 e1224
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Voor het kalenderjaar
2024

e 412 €824 € 1248

Voor het kalenderjaar
2025

€ 418 € 836 € 1272

Voor het kalenderjaar
2026

e 424 € 849 € 1296

b. voor de gebruiker, behorende tot een vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder

winkelpand

Bij een waarde van Niet meer dan

€ 25.000
Meer dan
€ 25.000

Voor het kalenderjaar
2022

€0 € í50

Voor het kalenderjaar
2023

€0 € 153

Voor het kalenderjaar
2024

€0 € 156

Voor het kalenderjaar
2025

€0 € 159

Voor het kalenderjaar
2026

€0 ercz

c. voor de eigenaar

Bij een waarde van Niet meer dan

€ 25.000
Meer dan
€ 25.000

Voor het kalenderjaar
2022

€0 € 150

Voor het kalenderjaar
2023

€0 € 153

Voor het kalenderjaar
2024

€0 € 156

Voor het kalenderjaar
202s

€0 € 159

Voor het kalenderjaar
2026

€0 € 162

2. De belasting wordt als suösrdie uitgekeerd
De wet stelt verplicht dat er een vereniging of stichting wordt opgericht die de bedrijveninvesteringszone
feitelijk beheert. Deze vereniging of stichting is ook de rechtspersoon die de subsidies ontvangt. De

activiteiten waaraan de subsidie moet worden besteed staan in de uitvoeringsovereenkomst. Activiteiten

in het kader van openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of
de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling

van de bedrijveninvesteringszone en die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de

gemeente.

Deze systematiek wijkt af van de algemene subsidieverordening; om die reden wordt dit buiten

toepassing verklaard. De subsidiebepalingen in de Algemene wet bestuursrecht blijven wel van

toepassing.
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Mocht het voorkomen dat de BIZ-organisatie de afgesproken activiteiten niet uitvoert, dan kan de
gemeente via de burgerlijke rechter nakoming afdwingen op grond van de uitvoeringsovereenkomst. Als
dat tot niets leidt, kan de gemeenteraad de subsidie intrekken (artikel 4:49 Awb). De al betaalde
bedragen kunnen dan als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. ln dat geval zal de
gemeenteraad zich ook moeten uitlaten over de vraag hoe de betaalde B|Z-bijdragen worden
teruggegeven aan de ondernemers. De opbrengst van de bestemmingsheffing kan immers niet voor
andere doeleinden worden aangewend.

1.4 Perceptiekosten
De Wet op de bedrijveninvesteringszones geeft de raad de bevoegdheid om de perceptiekosten (dat zijn

de kosten van heffing en invordering van de B|Z-bijdrage) geheel of gedeeltelijk op de bruto opbrengst in
mindering te brengen. ln de ontwerpverordening is ervan uitgegaan dat het college dit regelt in de

uitvoeringsovereenkomst. Dit is opgenomen in artikel 6 van bijgaande overeenkomst. Daarin is

aangegeven dat de kosten daarvan maken deel uit van de algemene bijdrage die de gemeente aan
GBLT vergoedt, zodat op de BlZ-bijdrage centrum Hoevelaken vooralsnog geen perceptiekosten in

mindering worden gebracht.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De BIZ- heffing wordt altijd geheven naar de WOZ-waarde van panden in de bedrijveninvesteringszone
per 1 januari. Die zone wordt aangewezen bij raadsbesluit. Als het raadsbesluit plaatsvindt in oktober
2021,kan de heffing ingaan op 1januari2022.

Vervolg
1. Draagvlakmetingnavaststellingverordening
De verordening wordt na de vaststelling bekendgemaakt in het gemeenteblad maar treedt nog niet in

werking. ln de wet is voorzien in een verplichte draagvlakmeting onder eigenaren en gebruikers. Pas

nadat het college de draagvlakmeting heeft verricht (conform besluit draagvlakmeting, Gemeenteblad
2017, 164904) en gebleken is dat er voldoende draagvlak is naar de criteria die de wet daarvoor geeft,
kan het college besluiten dat de verordening in werking treedt. Dit collegebesluit wordt afzonderlijk in het
gemeenteblad bekendgemaakt.

Verwacht wordt dat de draagvlakmeting een positief resultaat geeft. De ondernemers hebben onderling
geïnventariseerd of er behoefte is aan een BIZ en daarna contact gezocht met de gemeente om te
checken wat de wettelijke mogelijkheden zijn en hoe de gemeente er tegen aan kijkt. Aangegeven is dat
de gemeente positief tegenover een eventuele BIZ staat.

De draagvlakmeting staat voor begin november 2021 gepland

Ondernemers hebben met behulp van een proefpeiling geconstateerd dat er voldoende draagvlak
bestaat onder de eigenaren en gebruikers voor het opzetten van BlZ. Vervolgens is door de
ondernemers een definitief BlZ-plan opgesteld. Reeds in een eerder stadium is de Stichting Centrum
Hoevelaken opgericht.

2. Uitvoering van de belasting door de heffings- en invorderingsambtenaar, van de subsidie
door/n a m ens hef col I eg e

Zonder nadere besluitvorming vindt de heffing en invordering van de BlZ-bijdrage plaats door de daartoe
aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar. De besluiten met betrekking tot de subsidiëring worden
namens het college genomen door de ambtenaar die daartoe gemandateerd is.
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Bijlagen
Uitvoeri ngsovereenkom st

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen de r. drs. G.D. Renkema
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RAADSBESLUIT

Nummer: 2021-063

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 14 september 2021;

gelet op artikel 1, eerste en derde lid, artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 7,

eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
gezien de uitvoeringsovereenkomst tussen de Gemeente Nijkerk en de Stichting Centrum Hoevelaken;

b e s I u i t vast te stellen de:

Verorden i n g bed rijven i nvesteri n gszone centru m H oevelaken 2022-2026

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
- bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente

waarbinnen de B|Z-bijdrage wordt geheven.
- college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
- uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en de Stichting Centrum Hoevelaken op 21

september 202'l gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;
- wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones

AÉikel 1a. BedrijveninvesteringszoneCentrum Hoevelaken
De bedrijveninvesteringszone Centrum Hoevelaken omvat de volgende zone:
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De zone is gelegen in de volgende straten of delen van straten: Westerdorpsstraat, De Brink, De

Wiekslag, Kantemarsweg en Leeuweriklaan.

Paragraaf2. Belastingbepalingen
AÉikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting
1. Onder de naam 'BlZ-bijdrage' wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de

bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 22Oa Gemeentewet
niet in hoofdzaak tot woning dienen.

2. De B|Z-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de

openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de

veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling
van de bedrijveninvesteringszone.

Artike! 3. Belastingobject
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

AÉikel4. Belastingplicht
1. De B|Z-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het

kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de

bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt:

a. gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven,

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel
in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de B|Z-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan
wie dat deel in gebruik is gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als
gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het
belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de B|Z-bijdrage als zodanig te

verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld;

AÉikel 5. Maatstaf van heffing
1. De B|Z-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk lV van de Wet waardering

onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde zoals deze geldt aan het begin van
het belastingjaar.

2. De B|Z-bijdrage wordt geheven van de gebruikers in de vorm van vaste bedragen per

belastingobject.

Artikel 6. Vrijstellingen
1. ln afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking

gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de

waarde van:
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen

de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt
voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te
gebruiken;

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,

voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het

houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander
met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet
1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het
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Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 , met uitzondering van de daarop voorkomende
gebouwde eigendommen;

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd
worden;

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met
inbegrip van kunstwerken;

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen
of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige
werken die dienen als woning;

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als
gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

j. onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de
gemeente;

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde
gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of
ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden,
monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bijde gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning;

n. onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderuvijs;

o. onroerende zaken die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming
drijft, voor zover die objecten bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor
club- en buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of voor andere
activiteiten van sociale of culturele aard;

p. onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake
van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de
regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

ln afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-
bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het

belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage
Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt:
a. voor de gebruiker, behorende tot detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca

Bij een waarde van Tot € 250.000 Vanaf € 250.000 tot
€ 400.000

Vanaf € 400.000

Voor het kalenderjaar
2022

€ 400 € 800 € 1200

Voor het kalenderjaar
2023

€ 406 €812 € 1224

2
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Voor het kalenderjaar
2024

€ 412 €824 € 1248

Voor het kalenderjaar
2025

€ 418 € 836 € 1272

Voor het kalenderjaar
2026

€424 € 849 € 1296

b. voor de gebruiker, behorende tot een vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder
winkelpand

Bij een waarde van Niet meer dan

€ 25.000
Meer dan
€ 25.000

Voor het kalenderjaar
2022

€0 € 150

Voor het kalenderjaar
2023

€0 € 1s3

Voor het kalenderjaar
2024

€0 € 156

Voor het kalenderjaar
2025

€0 € 159

Voor het kalenderjaar
2026

€0 €162

c. voor de eigenaar

Artikel 8. Wijze van heffing
De B|Z-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven

Artikel 9 Termijnen van betaling
I . ln afwijking van artikel 9, lid 1 van de lnvorderingswet 1990 moeten de aanslagen, dan wel op één

aanslagbiljet verenigde aanslagen worden betaald in één termijn, die vervalt twee maanden na

dagtekening van het aanslagbiljet.
2. ln afwijking van lid 1 van dit artikel worden belastingaanslagen waarvoor de belastingschuldige een

machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, betaald
in tien maandelijkse termijnen. Als de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor of op de

15d" van een kalendermaand, vervalt de eerste incassotermijn nog in diezelfde kalendermaand. ln

alle andere gevallen vervalt de eerste incassotermijn aan het einde van de kalendermaand volgend
op de kalendermaand waarin de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen.

Bij een waarde van Niet meer dan
€ 25.000

Meer dan
€ 2s.000

Voor het kalenderjaar
2022

€ 150

Voor het kalenderjaar
2023

€0 € 153

Voor het kalenderjaar
2024

€0 € 156

Voor het kalenderjaar
2025

€0 € 159

Voor het kalenderjaar
2026

€0 € 162

€0
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3. lndien het totaalte betalen bedrag zoals vermeld op het aanslagbiljet € 10,00 of minder bedraagt,

wordt dit bedrag in afwijking van lid 2 van dit artikel in één termijn afgeschreven twee maanden na

dagtekening van het aanslagbiljet.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikell0. Looptijdbelastingheffing
De B|Z-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar

Artikel 11. Kwijtschelding
Bij de invordering van de B|Z-bijdrage wordt geen kwijtschelding verleend

Paragraaf 3. Subsidiebepalingen
Artikell2. Aanwijzingbegunstigde
De Stichting Centrum Hoevelaken wordt aangewezen als de stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet.

AÉikel13. Buitentoepassingalgemenesubsidieverordening
Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening 2014 niet van toepassing

AÉikel 14. Subsidievaststelling
1. De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst

wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen stichting.
2. De subsidie wordt bepaald op de jaarlijks ontvangen B|Z-bijdragen verminderd met de

perceptiekosten voor de heffing en invordering van de B|Z-bijdragen zoals opgenomen in de
uitvoeri ngsovereenkomst.

3. Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels

stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger.

Paragraaf4. Sloföepalingen
AÉikel 15. lnwerkingtreding
'1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de

datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het college heeft bekendgemaakt dat van
voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 16. GiteeÉitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Hoevelaken
2022-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 14 oktober 2021 ,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer G.D. RENKEMA


