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2019
Hoofdstuk 1 Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Krimpenerwaard 2019
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
het college: het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard;
a.
de verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZb.
bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone;
de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
c.
de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;
d.
Ambassadeurs: door het biz-bestuur aangedragen vrijwilligers welke zich inzetten voor de promotie
e.
en bekendmaking van de BIZ en mogelijk voor het verstrekken en eventueel ophalen van de
stembiljetten.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting
1.

2.

3.

Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone
(BIZ) in de zin van artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan de afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling;
De stemmen worden geteld door een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en
een medewerker van de afdeling Bestuur en managementondersteuning. Elke telling wordt
tenminste eenmaal gecontroleerd.
De beleidsmedewerker economische zaken van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling legt het
resultaat van de draagvlakmeting per BIZ vast in een proces verbaal. Het proces verbaal wordt
ondertekend door de medewerkers welke hebben deelgenomen aan de telling en door de
afdelingsmanager Ruimtelijke ontwikkeling.

Artikel 3 Bijdrageplichtige
1.

2.

Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente Krimpenerwaard bekende bijdrageplichtige
in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen
inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.
Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die op grond van een verordening als bedoeld
in de Wet op de bedrijveninvesteringszones bijdrageplichtig zijn.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

1

Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten om de
anonimiteit te waarborgen.
De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de gemeente
Krimpenerwaard bekend.
Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het stembiljet door de gemeente Krimpenerwaard
uiterlijk moet zijn ontvangen.
De stembiljetten worden, met een toelichting op de verordening en de strekking van de
uitvoeringsovereenkomst per post verstuurd dan wel, indien hiervoor gekozen wordt, persoonlijk
in handen gesteld van (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige door de ambassadeurs.
Indien het BIZ-bestuur kiest voor het werken met ambassadeurs wordt er een coördinator van de
ambassadeurs aangewezen voor het contact met de gemeente. Genoemde coördinator ondertekent
een door de gemeente opgestelde verklaring dat hij/zij bekend is met het draagvlakreglement.
Bij het persoonlijk in handen stellen van het stembiljet, dient de bijdrageplichtige of de
vertegenwoordiger van de bijdrageplichtige voor ontvangst te tekenen. Bij het ontbreken van een
bevestiging van ontvangst wordt het desbetreffende stembiljet als niet bezorgd beschouwd.
Indien de bijdrageplichtige in de eerste 10 werkdagen niet persoonlijk wordt bereikt door een
ambassadeur of er geen bevestiging van ontvangst kan worden geleverd, levert de ambassadeur
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8.

9.

10.

uiterlijk in de ochtend van werkdag 10 de resterende enveloppen af bij de gemeente. De gemeente
zal deze stembiljetten vervolgens alsnog binnen één werkdag per post aangetekend verzenden.
Ten behoeve van het uitbrengen van de stem dient het stembiljet in een gesloten retourenvelop
met daarop de aanduiding ‘vertrouwelijk’ gezonden te worden naar de afdeling Ruimtelijke
ontwikkeling van de gemeente Krimpenerwaard, dan wel in een gesloten envelop te worden
meegegeven aan de ambassadeur. In het laatste geval tekent de ambassadeur voor het ontvangen
van het stembiljet.
Als het stembiljet zoekgeraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige
met opgave van redenen tot 4 dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente
Krimpenerwaard verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag geldt het
nieuwe stembiljet met een nieuw nummer zoals genoemd in artikel 4 lid 1, als het enig geldig
uitgereikte stembiljet.
Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de
uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht
tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet
1.

Ongeldig is het stembiljet:
waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
a.
waarbij de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft aangegeven;
b.
dat blanco retour is ontvangen;
c.
dat anderszins foutief is ingevuld;
d.
dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen;
e.
het eerste nummer indien sprake is van twee nummers op één adres zoals gesteld in artikel
f.
4 lid 8.

2.

Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting
1.
2.

De uitslag wordt bepaald aan de hand van het gestelde in artikel 5 van de Wet.
Het in artikel 2 lid 3 van dit reglement genoemde proces-verbaal is geldig na vaststelling door het
college van B&W.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag
De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt zo spoedig mogelijk na vaststelling door het
college van B&W, mondeling aan de Stichting BIZ en door publicatie op de gemeentepagina in Het
Kontakt.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen
De afdelingsmanager van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling beslist over de betekenis van dit reglement
en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding
1.
2.

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking;
Op het moment dat dit reglement in werking treedt, wordt het op 26 januari 2016 vastgestelde
reglement draagvlakmetingen ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones
Krimpenerwaard 2019.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard
op 18 december 2018.
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Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Krimpenerwaard.
De secretaris, mw. mr. M. Plantinga
De burgemeester, mr. R.S. Cazemier
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