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: Ruimte
Onderwerp
: Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020
Inleiding
In het voorjaar 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot het voortzetten van de
Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voor het jaar 2019 (INT-17-39134).
De regeling heeft als doel om financiële ondersteuning te bieden aan publieksgerichte ondernemersactiviteiten die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in
de gemeente Beverwijk.
Vooruitlopend op het op te richten MKB Innovatiefonds en de daarvoor te schrijven
startnotitie wordt, mede op verzoek van de ondernemers in Beverwijk, voorgesteld om
de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2020 voort te zetten. Daar hoort ook de
vaststelling bij van de subsidieverordening ‘Aanjaagregeling Ondernemersklimaat
Beverwijk’ (INT-19-50182).
Over de continuering en inhoudelijke invulling van de regeling heeft al vooroverleg
plaatsgevonden met een brede afvaardiging vanuit het bedrijfsleven in Beverwijk en
Wijk aan Zee. Zij hebben hun verzoek tot het voortzetten van de Aanjaagregeling in
2020 beschreven in hun brief met kenmerk IN-19-55635.
Relatie met collegeprogramma
Stimuleren van bedrijvigheid. Een ander initiatief om het Beverwijkse ondernemersklimaat te versterken is de oprichting van een MKB-innovatiefonds. Dat kan
financiële ondersteuning bieden aan activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een
krachtige economische structuur. Alle bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking
komen zoals bestaande bedrijven, startups en grow-ups. Ook broedplaatsen en
andere samenwerkingsverbanden tussen ondernemers kunnen hier terecht.
Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke criteria.”
Citaat: collegeprogramma 2018-2022 ‘Bouwen aan Beverwijk’.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels
In de programmabegroting 2019 is het budget van €180.000 voor de Aanjaagregeling
begroot in programma 3 Economie op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
Ter dekking van de kosten van de Aanjaagregeling is de opbrengst OZB niet
woningen verhoogd met €180.000. Dit is opgenomen in de programmabegroting
2019 en in de tarieven OZB niet woningen. Voor 2020 is er (nog) geen budget en
dekking opgenomen in de begroting.
Voorgesteld wordt om de Aanjaagregeling te continueren voor het jaar 2020. Het
voorstel is tevens om in te stemmen met het verzoek van de lokale ondernemers
(brief IN-19-55635) om voor 2020 de lasten en dekking te verhogen naar een bedrag
van €240.000. Indien de raad hiertoe besluit zal dit in de programmabegroting 2020
worden verwerkt.
Het voorgaande betekent concreet dat in de Programmabegroting 2020, die in het
najaar van 2019 aan de raad wordt aangeboden (ter vaststelling in november 2019),
wordt voorgesteld om voor 2020 €240.000 te begroten voor de Aanjaagregeling.

In de Programmabegroting 2020 zal worden aangegeven dat, als dekking voor de
kosten van de Aanjaagregeling de opbrengst OZB niet woningen - naast de
trendmatige verhoging conform het gehanteerde indexpercentage - wordt verhoogd
met €240.000 (in voorgaande jaren was dit €180.000). Dit wordt verwerkt in de OZB
verordening 2020 die in december 2019 zal worden vastgesteld.
De trendmatig geïndexeerde begrote opbrengst OZB niet woningen voor 2020 bedraagt:
€4.225.365. Inclusief de verhoging van €240.000 voor de dekking kosten Aanjaagregeling bedraag de begrote opbrengst OZB niet woningen voor 2020: €4.465.365.
Het is nog niet bekend hoeveel de tarieven zullen stijgen. De tarieven zijn namelijk
afhankelijk van de WOZ waardebepaling die we in het 4e kwartaal ontvangen.
Vanzelfsprekend wordt de programmabegroting 2020 aangepast indien de raad niet
instemt met voorliggend voorstel.
Relatie met regionale samenwerking / MRA
N.v.t.
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
Toekomst Aanjaagregeling Ondernemersklimaat, voortzetting 2019
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Motivering voorgesteld besluit
De Aanjaagregeling Ondernemersklimaat kent als doelstelling het bieden van
financiële ondersteuning aan publieksgerichte ondernemersactiviteiten die bijdragen
aan een beter ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk.
In de doelstelling is het woord ‘publieksgericht’ opgenomen. Onder publiek worden
verstaan de klanten van de winkels, horecagelegenheden en de bedrijven. Dit gaat
uit van de gedachte dat het ondernemersklimaat vooral gebaat is bij activiteiten die
leiden tot een groter/beter bediend publiek en klantenkring. Deze doelstelling blijft
voor 2020 onveranderd.
Subsidieverordening
Ter besteding van de beschikbare subsidiemiddelen voor 2019 is de Subsidieverordening Aanjaagregeling Ondernemersklimaat 2019 vastgesteld. In de
verordening is een duidelijke omschrijving gegeven over de wijze van het indienen
van aanvragen als ook over de wijze van toetsing en verantwoording. De huidige
subsidieverordening heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Aan het eind
van het jaar komt deze automatisch te vervallen.
Indien de raad besluit tot de voortzetting van de regeling in 2020 moet een nieuwe
verordening van kracht zijn. De vaststelling van de nieuwe ‘Subsidieverordening
Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk’ (INT-19-50182) voorziet daarin.
Ten opzichte van de versie van 2019 zijn in de nieuwe subsidieverordening enkele
kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is de looptijd gewijzigd. In het kader van eventueel
toekomstige plannen is er geen eindtijd meer in de verordening opgenomen. Tevens
is in artikel 10.4 een bepaling opgenomen hoe wordt omgegaan met mogelijk teruggevorderde subsidiemiddelen. Mocht deze situatie zich voordoen dan is voor alle
partijen duidelijk hoe wordt omgegaan met subsidiemiddelen die in een jaar naar de
gemeente worden teruggestort.
Te subsidiëren activiteiten
Activiteiten die vanuit de Aanjaagregeling ondersteuning kunnen krijgen zijn onder
meer het organiseren van evenementen, acties en promotieactiviteiten. Maar ook ten
behoeve van het aanbieden van een gerichte cursus of het verkrijgen van een
keurmerk kan een bijdrage worden aangevraagd.
Belangrijk is dat activiteiten niet individuele ondernemers bevoordelen, maar dat een
heel gebied of hele branche er baat bij heeft. De regeling is primair bedoeld voor
ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Hier valt uiteraard ook de detailhandel
onder.
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Er is gestreefd naar een manier van werken die zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij
de ondernemers legt. De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat dit goed werkt.
Ondernemers pakken zelf het initiatief wat heeft geleid tot veel aanvragen en versterkte
samenwerking tussen ondernemers en de versterking van deelgebieden zoals bijv. het
stadscentrum, de wijkwinkelcentra, Wijk aan Zee en de bedrijventerreinen.
Aanvrager
Alleen ondernemerscollectieven kunnen een subsidieaanvraag indienen. Dit om er
voor te zorgen dat ingediende plannen op voldoende draagvlak kunnen rekenen,
anderzijds om het aantal losse aanvragen te beperken.
Wel wordt aan zogenaamde gelegenheidsverbanden de mogelijkheid geboden om
een aanvraag in te dienen. Een gelegenheidsverband is een schriftelijk vastgelegd
samenwerkingsverband van twee of meer (rechts)personen ten behoeve van het
organiseren van een activiteit. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan een aantal samenwerkende bedrijven.
De gekozen handelwijze en voorschriften maakt dat ondernemers met een goed plan
elkaar opzoeken en samenwerken aan een plan dat bijdraagt aan de economische
versterking van hun werkgebied. Dit resulteert in effecten (nieuwe/extra bezoekers/
naamsbekendheid, etc.) die een veelvoud van bedrijven raakt.
Beoordelingscriteria
In de jaren dat de Aanjaagregeling van kracht is (2014-2019), overstijgen de financiële
aanvragen het jaarlijks beschikbare budget. Dit betekent dat een afweging tussen de
aanvragen moet plaatsvinden en de middelen (onderbouwd) verdeeld moeten worden.
Voor het kunnen maken van deze verdeling zijn in de subsidieverordening
beoordelingscriteria opgenomen, te weten:
- mate waarin wordt voldaan aan de doelstelling van de Aanjaagregeling;
- publieksbereik;
- omvang van de financieringsbehoefte;
- mate van cofinanciering;
- draagvlak onder de ondernemers in het gebied;
- evenwichtige verdeling over de gebieden en branches.
De weging van de criteria is in eerste instantie belegd bij de in de verordening
genoemde adviescommissie. Van de vergadering van die commissie wordt een
verslag gemaakt dat als advies aan het college van b&w wordt aangeboden.
Het college betrekt het commissieadvies bij de besluitvorming en de uiteindelijke
beslissing over de verdeling van het beschikbare budget.
Adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging vanuit het
lokale bedrijfsleven met deelnemers vanuit verschillende ondernemerscollectieven.
De samenstelling van de voor 2019 benoemde commissie was als volgt:
- Stichting Beverwijk Centrum (namens de Breestraat, zijstraten en Beverhof);
- De winkeliersverenigingen van de Plantage, Wijkerbaan en andere kleine winkelgebieden (gezamenlijk één kandidaat);
- Voorzitter/bestuurslid KVO Wijkermeer;
- Voorzitter/bestuurslid KVO De Pijp;
- Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland afdeling Beverwijk (namens alle horeca);
- Ondernemersvereniging Wijk aan Zee en de TIP (gezamenlijk één kandidaat).
In tegenstelling tot eerdere jaren was er in 2019 geen directe vertegenwoordiger
gevonden om namens de Woonboulevard/Parallelweg toe te treden tot de commissie.
De overige leden van de commissie is daartoe gevraagd om, bij de beoordeling van
de plannen, met een brede blik naar de belangen van dit deelgebied te kijken.
De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Een gemeentelijk
medewerker fungeert als ambtelijk secretaris.
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De vertegenwoordiger in de commissie acteert namens zijn/haar gehele achterban.
Hierdoor hoeft niet ieder gebied een eigen afgevaardigde te leveren en kan de
commissie relatief compact blijven.
Indien de raad instemt met het voortzetten van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2020 zal het college – via een separaat besluit – de leden en voorzitter van
de commissie voor 2020 benoemen.
De commissie is in de afgelopen jaren steeds in staat gebleken om in goede onderlinge samenwerking te komen tot onderbouwde adviezen voor het college van b&w.
Het functioneren van de adviescommissie geeft op dit moment geen aanleiding voor
inhoudelijke aanpassingen of personele wijzigingen.
Wanneer zich in de toekomst wel redenen voordoen voor het vervangen van
commissieleden dan kan de benoeming van eventuele nieuwe leden door het
college worden afgehandeld.
Extra budget
In de programmabegroting 2019 is het budget €180.000 voor de Aanjaagregeling
begroot in programma 3 Economie op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
Ter dekking van de kosten van de Aanjaagregeling is de opbrengst OZB niet
woningen verhoogd met €180.000. Dit is opgenomen in de programmabegroting
2019 en in de tarieven OZB niet woningen. Voor 2020 is er (nog) geen budget en
dekking opgenomen in de begroting.
Voorgesteld wordt om de regeling te continueren voor 2020. Op verzoek van een brede
afvaardiging van lokale ondernemers – zie brief IN-19-55635 – is het voorstel om de
lasten en dekking voor 2020 te verhogen naar een bedrag van €240.000. Indien de
raad hiertoe besluit zal dit in de programmabegroting 2020 worden verwerkt.
Voorstel
Samenvattend wordt voorgesteld om, vooruitlopend op het nog op te richten MKB
Innovatiefonds en het kunnen blijven inspelen op de lokale economische belangen,
de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort te zetten voor het jaar 2020.
Het college stelt voor de nieuwe ‘Subsidieverordening Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk’ (INT-19-50182) vast te stellen en ten behoeve van de financiering in
2020 €240.000 beschikbaar te stellen welke wordt gedekt vanuit de opbrengsten op de
OZB niet-woningen.
Consequenties voorgesteld besluit
Bij voortzetting van de Aanjaagregeling in 2020 zal het openstellen van de regeling
kenbaar worden gemaakt aan belanghebbenden met de mogelijkheid voor het
indienen van nieuwe aanvragen. De door het college te benoemen adviescommissie
komt vervolgens bij elkaar voor het beoordelen en wegen van de aanvragen en het
opstellen van een advies voor het college van b&w.
Verdere procedure
N.v.t.
Voorgesteld besluit en commissieadvies
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de
Raadscommissie.
Beverwijk, 27 augustus 2019
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. E.R. Loenen
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drs. M.E. Smit
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Raadsbesluit
Documentnummer : INT-19-50142
Afdeling
: Ruimte
Onderwerp
: Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020

De raad van de gemeente Beverwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27
augustus, nummer INT-19-50142;
gehoord de Raadscommissie;
gelet op artikel 147, lid 1 en artikel 160 lid 1 aanhef en onder b
van de Gemeentewet.

b e s l u i t :

1. de subsidieverordening ‘Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk’ (INT-1950182) vast te stellen;
2. de financiële middelen voor de Aanjaagregeling, zijnde €240.000 in 2020
beschikbaar te stellen, deze te dekken uit de opbrengst OZB niet woningen en dit op
te nemen in de programmabegroting 2020.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

