
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

Vragensteller: Jeroen Rijsdijk 

Onderwerp/vergaderstuk: BIZ Dillenburgplein 

Vergaderdatum: 11 november 2020 

Portefeuillehouder: H. van Os 

Datum indiening vraag: 11 november 2020 

Datum ontvangst antwoord: 11 november 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1a 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de voorgestelde verordening? 

Antwoord 1a 

Voor wat betreft de vorm van de verordening maken we conform juridisch advies gebruik van het 

format van VNG voor de nieuwe verordening. Het streven van de initiatiefnemers was de 

inhoudelijke bepalingen van de huidige verordening ongewijzigd voort te zetten. 

Vraag 1b 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de voorgestelde 

uitvoeringsovereenkomst?  

Antwoord 1b 

Er is geen verschil beoogd in de werking van de huidige en voorgestelde 

uitvoeringsovereenkomst. Eventuele verschillen zijn op basis van juridisch advies tot stand 

gekomen. 

Vraag 2a 

Betreft de voorgestelde verordening een standaard verordening of is deze specifiek toegesneden 

op de behoefte(n) van de BIZ Dillenburgplein? Graag uw antwoord toelichten.  



Antwoord 2a 

Zie ook antwoord 1a. Op juridisch advies maken we voor alle nieuwe BIZ-verordeningen in de 

gemeente voortaan gebruik van het VNG format. In dat format is er de keuze aan de 

initiatiefnemers om zelf de heffingsplichtigen aan te wijzen (gebruikers, eigenaren of gebruikers & 

eigenaren) en de heffingsgrondslag (vast bedrag of percentage van de WOZ-waarde), het format 

biedt hiervoor verschillende tekstvarianten. Voor het Dillenburgplein is het VNG-format conform de 

uitgangspunten van het aangeleverde BIZ-plan aangepast gebruik makend van de VNG teksten. 

Vraag 2b 

Betreft de voorgestelde uitvoeringsovereenkomst een standaardovereenkomst of is deze specifiek 

toegesneden op de behoefte(n) van de BIZ Dillenburgplein? Graag uw antwoord toelichten. 

Antwoord 2b 

De uitvoeringsovereenkomst is gebaseerd op eerder gebruikte overeenkomsten en is voor deze 

situatie gepersonaliseerd, de strekking van de uitvoeringsovereenkomst is gelijk aan de eerdere 

uitvoeringsovereenkomst. 
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