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Onderwerp: Belastingverordeningen 2018 

Registratienummer: 663594 

Voorstel: 

1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 

2018 vaststellen 

2. De verordening bedrijveninvesteringszone 

Centrum Goor 2018-2022 vaststellen 

    
  

Argumenten 

1.1 Op 8 november 2017 is de programma- 

begroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Als gevolg 

hiervan dienen de belastingverordeningen te worden 

aangepast. Volgens de programmabegroting dienen 

de opbrengsten met een inflatoir percentage van 

1,73% te worden verhoogd. 

1.2 Conform de programmabegroting is het voorstel 

om de totale opbrengst van OZB woningen voor 2018 

met het inflatoire percentage van 1,73% te verhogen. 

Om de verhoging conform het vorenstaande te 

realiseren dient het percentage voor de berekening 

van het tarief voor de categorie woningen te worden 

vastgesteld op 0,1180%. 

1.3 Om de begrote opbrengst conform de 

programmabegroting te behalen is een inflatoire 

verhoging van de OZB niet-woningen niet nodig. In de 

voorgaande jaren is gebleken dat de werkelijke 

opbrengst van de OZB niet-woningen hoger is geweest 

dan de begrote opbrengst. De verwachting is dat met 

de huidige hoogte van de OZB niet-woningen de 

begrote opbrengst voor 2018 wordt gehaald. Om voor 

belastingjaar 2018 de hoogte van de opbrengst van 

OZB niet-woningen gelijk te houden met die van 2017, 

dienen de percentages voor de berekening van de 

tarieven OZB niet-woningen als volgt te worden 

vastgesteld: 

- Categorie niet-woningen eigenaren: 0,2078%, 

- Categorie niet-woningen gebruikers: 0,1816%. 



21 Ondernemersvereniging Goor Collectief wil 

graag, na diverse overleggen met de gemeente 

Hof van Twente en in samenspraak met onder- 

nemers, een nieuwe belasting invoeren met ingang 

van het belastingjaar 2018 op basis van de Wet op 

de Bedrijveninvesterings-zone (BIZ). De geïnde 

gelden, op grond van deze nieuwe belasting, dienen 

vervolgens als subsidie te worden uitgekeerd aan de 

hiervoor speciaal opgerichte Stichting BIZ centrum 

Goor (Stichting BIZ). In de “Uitvoeringsovereenkomst 

tussen Stichting BIZ Centrum Goor en gemeente 

Hof van Twente” (uitvoeringsovereenkomst) is 

geregeld aan welke voorwaarden Stichting BIZ dient 

te voldoen om aanspraak te maken op de uitkering 

van de geïnde BIZ-bijdragen. De uitvoerings- 

overeenkomst is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

De BĲIZ is een belasting die alleen kan worden 

opgelegd aan niet-woningen. De gemeente en Goor 

Collectief zijn overeengekomen om BIZ-belasting te 

heffen van gebruikers van een niet-woning voor een 

vast bedrag ad € 425,00 over 2018. De jaren daarna 

wordt het tarief met telkens € 10,00 verhoogd. De 

BIZ-belasting is een tijdstipheffing, dit wil zeggen dat 

1 januari van het belastingjaar bepalend is wie de 

belasting dient te betalen. De belasting wordt 

geheven van de gebruikers van de niet-woningen. 

Indien een pand leeg staat op 1 januari van een 

belastingjaar, wordt de BIZ-belasting geheven van de 

eigenaar. 

Het gebied waarover belasting zal worden geïnd is op 

bijgevoegde “Kaart BIZ-Centrum Goor’ ingetekend. 

Deze kaart hoort bij de verordening BIZ. Het gebied is 

in samenwerking met Goor Collectief bepaald. 

Er is medio 2017 een informele draagvlakmeting 

gehouden onder de ondernemers van centrum Goor. 

Hierbij konden ondernemers van 81 panden aangeven 

of ze een BIZ-belasting wenselijk achten. Van de 81 

stemgerechtigden zijn er 43 stemmen uitgebracht 

waarvan 35 vóór hebben gestemd. De informele 

draagvlakmeting is uitgevoerd om te kunnen aftasten in 

hoeverre de invoering van de BIZ kans van slagen 

heeft. Er dient namelijk, nadat de verordening BIZ is 

vastgesteld door de gemeenteraad, een officiële 

draagvlakmeting plaats te vinden. De reden hiervoor is 

dat ondernemers pas na vaststelling van de 

verordening BIZ weten waar ze precies aan toe zijn en 

een juiste keuze kunnen maken. Het is de taak van het 

college om de bijdrageplichtigen goed te informeren 

over de gevolgen van de inwerkingtreding van de 

verordening BIZ. 



De officiële draagvlakmeting dient in opdracht van/ 

door het college van burgemeester en wethouders te 

worden uitgevoerd. Hierbij dient het college zorg te 

dragen voor de vertrouwelijkheid van de stemmen 

van de bijdrageplichtigen. 

De vastgestelde verordening BIZ treedt pas in 

werking als: 

- ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich 

voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken; 

- ten minste tweederde deel daarvan zich vóór 

inwerkingtreding heeft uitgesproken. 

Voor de jaarlijkse heffing en invordering worden van 

de stichting, alvorens de bijdragen van de BIZ als 

subsidie wordt uitgekeerd, de perceptiekosten ad 

€ 2.750,- per jaar in mindering gebracht. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de 

implementatiekosten van de BIZ door de gemeente 

worden gedragen en ten laste worden gebracht van 

het Sociaal Economische Visie (SEV) budget. 

2.2 Gezien het bovenstaande verzoek van Goor 

Collectief, in goed overleg met de gemeente, is het 

voorstel aan de gemeenteraad de verordening BIZ 

vast te stellen. De verordening BIZ wordt dan voor 

een gebruikelijke termijn van vijf jaar vastgesteld. Na 

vijf jaar kan de verordening BIZ telkens worden ver- 

lengd met ten hoogste vijf jaren, met inachtneming 

dat er een nieuwe draagvlakmeting moet plaats- 

vinden. 

Risico’s 

Onroerende-zaakbelasting 

Indien de voorgestelde verordening onroerende- 

zaakbelasting 2018 niet vóór 1 januari 2018 is vastge- 

steld, blijft de verordening van het belastingjaar 2017 

van kracht. De belastingen zullen dan naar de tarieven 

van 2017 worden geheven. 

Verordening BIZ 

De kosten van implementatie van de BIZ worden door 

de gemeente gedragen. Indien bij de officiële draag- 

vlakmeting blijkt dat geen meerderheid wordt gehaald 

om de verordening BIZ in werking te laten treden, zijn 

de verrichtte werkzaamheden voor niets geweest. 

De gemeenteraad dient over de invoering van de 

nieuwe BIZ-belasting in de vergadering van 

december in één keer hierover te beslissen. Gezien 

de tijdsdruk die hierachter zit, is er het risico dat de 

raadsleden niet genoeg tijd hebben gehad om zich in 

dit vraagstuk te verdiepen. Gevolg hiervan kan zijn 

dat er wordt besloten om de besluitvorming in een 

volgende raadsvergadering te nemen. Dit zou 

betekenen dat de BIZ-belasting niet eerder kan 

worden ingevoerd dan in het belastingjaar 2019 en 

dat overeenkomsten e.d. weer opnieuw moeten 

worden gesloten. 



Alternatieven 

Onroerende-zaakbelastingen 

De tarieven zijn in overeenstemming met de 

programmabegroting 2018. Indien de tarieven niet 

conform het voorstel worden aangepast, ontstaat een 

afwijking ten opzichte van de begroting. 

  

Verordening BIZ 

Bezwaar en beroep 

De verordening bedrijveninvesteringszone is een 

regeling van, voor en door ondernemers. De 

gemeente heeft hier een faciliterende rol. De raad 

kan besluiten de werkelijke kosten van bezwaar en 

beroep in het kader van de heffing en invordering van 

BĲZ-bijdragen in mindering te brengen op de uit te 

keren subsidie. 

Verordening 

De gemeenteraad kan beslissen geen medewerking 

te verlenen aan het verzoek van Goor Collectief om 

de verordening vast te stellen. 

Uitvoering 

De heffing en invordering en het afhandelen van 

bezwaar- en beroepsprocedures voor de BIZ- 

belasting creëert extra werkzaamheden voor het 

cluster belastingen. De verwachting is dat deze 

werkzaamheden binnen de huidige bezetting kunnen 

worden behandeld. 

Mogelijk is dat in het eerste jaar van de invoering van 

de BIZ-belasting de meeste bezwaar- en eventuele 

beroepschriften worden ingediend. Dit kan tot gevolg 

hebben dat in het eerste jaar extra ondersteuning voor 

het cluster belastingen wenselijk kan zijn. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


