
Reglement draagvlakmeting BIZ Binnenstad Schagen 
 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;  

 

Gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones; 

 

Overwegende dat de raad van de gemeente Schagen op 12 november 2019 de 

‘Verordening bedrijveninvesteringszone Binnenstad Schagen’ vaststelt; 

 

Gelet op de tussen de gemeente Schagen en BIZ vereniging Schagen Binnenstad 

gesloten Uitvoeringsovereenkomst; 

 

Besluit vast te stellen het 

 

Reglement draagvlakmeting BIZ Binnenstad Schagen  

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

 

In dit regelement wordt verstaan onder: 

a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Schagen; 

b. De verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en invoering 

van een BIZ-bijdrage  

c. De wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszone; 

d. De WOZ: de wet waardering onroerende zaken. 

 

Artikel 2: Organisatie draagvlakmeting 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

draagt de organisatie van de draagvlakmeting in de zin van artikel 4 Wet op 

de bedrijveninvesteringszones op aan het afdelingshoofd Ruimte. 

2. Er is een stemcommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van 

de draagvlakmeting en die bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 leden, 

allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente. 

3. Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte bepaalt de samenstelling van de 

stemcommissie. 

4. De gemeente voert in de periode 19 november 2019 t/m 2 december de 

draagvlakmeting uit zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Wet om te 

onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-

bijdrage onder de bijdrageplichtigen. 

5. De telling geschiedt door de stemcommissie. 
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Artikel 2: Bijdrageplichtigen en stemgerechtigden 

 

1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-

gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen de 

inwerkingtreding van de verordening uit te spreken. 

2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na de 

inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zijn 

verschuldigd.  

 

Artikel 3: Procedure draagvlakmeting 

 

1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten. 

2. Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het 

bijdrageplichtige WOZ-object. 

3. De stembiljetten worden met een begeleidende brief, en een samenvatting 
van het BIZ-plan per post naar het laatst bij Burgerzaken & Belastingen 
bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden. 

4. Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een 
(gratis) antwoordenenvelop meegestuurd. 

5. Het stembiljet wordt door de bijdrageplichtige in de gesloten 
antwoordenvelop gezonden naar het door Burgerzaken & Belastingen 
opgegeven postadres of: 

6. het stembiljet wordt door de bijdrageplichtige in een gesloten envelop in de 
de stembus in de centrale hal van het gemeentehuis gedeponeerd.  

7. Het stembiljet vermeldt de dag waarop het stembiljet uiterlijk door 
Burgerzaken & Belastingen moet zijn ontvangen. 

8. Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is 
geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een week voor de sluiting van de 
stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit 
duplicaat-stembiljet vervangt het eerder verkregen stembiljet. 

9. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die 
betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft 
in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding. 

10. Uiterlijk tot 49 dagen voorafgaand aan het in lid 8 genoemde tijdstip is het 
mogelijk voor stichtingsbesturen om bij Burgerzaken & Belastingen verzoeken 
tot wijzigingen van adres- en persoonsgegevens in te dienen. Alle mutaties op 
of na die datum worden niet meer in behandeling genomen voor verwerking 
ten behoeve van de formele draagvlakmeting. Deze uiterste mutatiedatum 
zal tijdig worden gecommuniceerd met de voorzitters van de BIZ-stichtingen 
en zal tevens online worden gepubliceerd. 
 

Artikel 4: Ongeldigheid stembiljet  

  

1. Ongeldig is het stembiljet: 

Waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt; 

Waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft  

uitgesproken; 
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dat blanco retour is gezonden; 
dat anderszins foutief is ingevuld; 
dat niet het originele, door de gemeente verstrekte stembiljet is; 
dat na de sluitingsdatum is ontvangen. 

 
2. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht. 
3. Ongeldige stembiljetten worden bij de vaststelling van het minimaal vereiste 

opkomstpercentage buiten beschouwing gelaten. 
 

Artikel 5: Periode stemming en verlenging  

 

1. De stemming vindt plaats in de periode 19 november 2019 t/m 2 december. 

2. De gemeente verstrekt per 25 november 2019 een tussenstand van de 

draagvlakmeting op aanvraag van de initiatiefnemers. 

3. Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte kan de periode van de 

draagvlakmeting verlengen met twee weken.  

 

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting 

Het Hoofd Financiën en Control stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de 
uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de 
sluitingsdatum vast. 
 

Artikel 7 Bekendmaking uitslag 

Het proces-verbaal van de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt 
door publicatie op de website www.schagen.nl  De BIZ-stichting ontvangt een 
afschrift van het proces-verbaal op het stichtingsadres. 
 
Artikel 8 Niet voorziene gevallen 

Het Hoofd Financiën en Control beslist over de betekenis van dit reglement en over 
de daarin niet voorziene gevallen. 
 

 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 

 

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. 
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Binnenstad 
Schagen 
  
Aldus vastgesteld in de vergadering…  

 

De secretaris       De burgemeester  

 

N. Swellengrebel      M.J.P van Kampen-Nouwen  

 

 

 

 

http://www.schagen.nl/

