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Samenvatting
De economische effecten van de coronacrisis zijn fors. De liquiditeit en daarmee de continuïteit van 
veel bedrijven staat onder druk. Zo ook bij de detailhandel in Steenwijk. De gemeente Steenwijkerland 
tracht de effecten te verzachten door o.a. uitstel te verlenen voor het betalen van de gemeentelijke 
belastingen. Hieronder valt ook de aanslag voor de BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) voor het 
centrumgebied Steenwijk. Het bestuur van stichting Steenwijk Vestingstad heeft de gemeente 
verzocht om de BIZ tarieven voor 2020 met 25% te verlagen. Het college wil tegemoet komen aan dit 
verzoek. Omdat de tarieven in een verordening zijn opgenomen, vereist dit een besluit van uw 
gemeenteraad.

Beschrijving
Inleiding
Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de verordening Bedrijven investeringszone 
centrumgebied Steenwijk 2017 vastgesteld. Deze zogenaamde BIZ centrumgebied Steenwijk maakt 
het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied. 
Alle ondernemers in het gebied dragen verplicht bij aan deze BIZ op basis van de WOZ. Stichting 
Steenwijk Vestingstad en de gemeente hebben hierover in een door beide partijen ondertekende 
uitvoeringsovereenkomst afspraken vastgelegd. De BIZ kent een looptijd van 5 jaar (2017 tot en met 
2021). Vanwege de economische effecten van de coronacrisis voor de detailhandel en de horeca heeft 
het bestuur van stichting Steenwijk Vestingstad de gemeente verzocht om de tarieven voor 2020 met 
25% te verminderen. Wij staan open voor dit verzoek.

Wijziging van de verordening (zie de bijlage) dient door uw gemeenteraad besloten te worden.

Voorstel
Voorgesteld wordt om het verzoek van stichting Steenwijk Vestingstad te honoreren en de gewijzigde 
verordening Bedrijven investeringszone centrumgebied Steenwijk vast te stellen.

Argumenten
De economische effecten van de coronacrisis zijn groot. De liquiditeit en daarmee de continuïteit van 
de detailhandel en horeca staat onder druk. Aangezien het verzoek vanuit de stichting Steenwijk 
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Vestingstad komt en het geen financiële effecten heeft voor de gemeente (gemeente int de bedragen 
en keert periodiek uit aan stichting Steenwijk Vestingstad), zijn wij van harte bereid invulling te geven 
aan dit verzoek. Wij verzoeken u dan ook om de verordening op dit punt aan te passen. Met een 
vermindering van 25% van de tarieven voor het jaar 2020 wordt het leed voor ondernemers in de 
binnenstad van Steenwijk verzacht.

Kanttekeningen en risico’s
Stichting Steenwijk Vestingstad zal door de vermindering met 25% in 2020 minder kunnen investeren 
en organiseren (evenementen) in de binnenstad. De stichting is zich hier van bewust.

Duurzaamheid en social return
Niet van toepassing.

Financiële toelichting
Jaarlijks wordt ongeveer € 150.000 geïnd en vervolgens uitgekeerd aan de stichting Steenwijk 
Vestingstad. Gezien onze rol (doorgeefluik) heeft vermindering geen effect op onze bedrijfsvoering.

Participatie en communicatie
Met de aanpassing van de verordening geeft u gehoor aan het verzoek van Stichting Steenwijk 
Vestingstad.

Uitvoering en planning
Na vaststelling van de gewijzigde verordening wordt dit met de achterban van stichting Steenwijk 
Vestingstad gecommuniceerd.

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit om het verzoek van stichting Steenwijk Vestingstad te honoreren en de 
gewijzigde verordening Bedrijven investeringszone centrumgebied Steenwijk vast te stellen.


