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Voorstel

1.

Intrekken verordening BIZ Centrum Goor 2018-2022

Argumenten

1.1 Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Goor 2018-2022 (verordening BIZ) vastgesteld. De gemeenteraad heeft
hiermee aangegeven haar medewerking te verlenen voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de ondernemers.
Voordat de verordening BIZ in werking kan treden dient, volgens de wet op de bedrijveninvesteringszone, er een draagvlakmeting plaats te vinden. Hieruit moet blijken of er onder
de ondernemers, die in de BIZ zone vallen, voldoende steun is. 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.
Er is sprake van voldoende steun indien:

- _ ten minste de helft van de bijdrageplichtige ondernemers zich voor of tegen
inwerkingtreding heeft uitgesproken;
- _ ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.
In de periode van 19 februari t/m 5 maart 2018 konden achtentachtig (88) ondernemers
hun stem uitbrengen of ze voor of tegen de invoering van de verordening BIZ zijn.
Notariskantoor Geurts en Verbeek te Markelo heeft op 5 maart 2018 de uitgebrachte
stemmen geteld waarvan de uitkomst als volgt luidt:
achtendertig (38) stemmen voor,
drieëntwintig (23) stemmen tegen.
Het bovenstaande betekent dat de vereiste tweederde meerderheid niet is gehaald om de
verordening BIZ in werking te laten treden. Nu de vereiste meerderheid voor de
inwerkingtreding van de verordening BIZ niet is gehaald, dient de verordening te worden
ingetrokken.

Alternatieven

Nu uit de draagvlakmeting is gebleken dat de vereiste meerderheid niet is gehaald rest
er geen alternatief.
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