Behandelvoorstel
Onderwerp

Instellen Bedrijveninvesteringszone(BIZ) gebruikers binnenstad
Hengelo 2021-2025

Zaaknummer

3115369

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De raad wordt voorgesteld om:
- De "Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo
2021-2025" vast te stellen onder de voorwaarde dat het college een besluit
neemt tot inwerkingtreding na blijk van voldoende draagvlak volgens artikel 5
van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones.

Historie

In het jaar 2011 is in de binnenstad voor het eerst een
bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ is een afgebakend gebied, in
dit geval in de binnenstad, waarbinnen ondernemers samen investeren in de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van in dit geval
Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). Alle ondernemers/eigenaren in
de BIZ betalen daaraan mee door hiervoor een BIZ bijdrage te betalen.
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De stichting die de BIZ leidt is de Stichting Centrummanagement Hengelo(SCH).
Dit jaar loopt de huidige BIZ periode af en het SCH bestuur wil een nieuwe BIZ
oprichten voor de periode 2021-2025. De SCH heeft met de ondernemers in de
binnenstad een ondernemersplan opgesteld om de binnenstad van Hengelo op
de kaart te zetten en meer bezoekers naar het centrum van Hengelo te trekken.
De SCH heeft een verzoek voor het opnieuw instellen van de BIZ bij het college
neergelegd. Het college kan dit alleen mogelijk maken door hiervoor een
overeenkomst te sluiten met de SCH en de gemeente voor te stellen om de
benodigde "Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad
Hengelo 2021-2025" vast te stellen.
Wanneer de gemeenteraad de verordening besluit vast te stellen, vloeit hieruit
de verplichting voort van het college om een draagvlakmeting uit te voeren
onder de ondernemers/ eigenaren in de binnenstad. De verordening en daarmee
de BIZ 2021-2025 treedt pas in werking indien er sprake is van voldoende
wettelijk bepaalde- draagvlak.
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Oordeelsvormend

Behandeladvies

Na een korte presentatie van het verzoek tot het instellen van een BIZ door de
Stichting Centrummanagement Hengelo is het woord aan de fracties om hun
oordeel te vormen over het voorliggende raadsvoorstel tot het vaststellen van
de verordening
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Besluitvorming - Hamerstuk

Behandeladvies

Gelet op de bespreking in de politieke markt kan dit onderwerp worden
geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.
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