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Varsseveld, 9 december 2015 

betreft: VERPLICHTE RECLAMEBELASTING PER 2016 

 

Geachte medeondernemer, 

 

Vorige week donderdag werd in een raadsrotonde door de politieke partijen gesproken over de 

invoering van een reclamebelasting voor ondernemers in Varsseveld. Dit is ingebracht op 

verzoek van de Varsseveldse Ondernemers Vereniging.  Het voorstel met alle bijlagen is te 

lezen op de site van de gemeente. Let op, de oorspronkelijke informatie is vorige week 

aangepast en er is een nieuwe plattegrond en memo gepubliceerd, waaruit blijkt dat ook uw 

onderneming in het gebied ligt.  

U bent volgens de van de gemeente ontvangen stukken geen VOV lid, maar als de 

meerderheid van de raad voor invoering stemt zal ook uw onderneming vanaf 2016 

aangeslagen worden voor deze verplichte lokale belasting.  

 

In het kort betekent het voorstel dat alle 77 Varsseveldse ondernemers binnen het aan te 

wijzen gebied jaarlijks een belastingaanslag krijgen van € 350,=. Dit levert de gemeente een 

bedrag op van bijna € 27.000,=. Circa € 3.000,= wordt in mindering gebracht voor leegstand 

en als oninbaar gezien. Van de resterende € 24.000,=  wordt na aftrek van de structurele 

kosten van de gemeente (perceptiekosten) en verrekening van al gemaakte eenmalige kosten 

in de jaren 2016, 2017 en 2018 een netto opbrengst van € 17.250,= overgeboekt naar de 

rekening van de VOV. Daarna wordt gerekend op € 21.000.= per jaar. 

 

Als ondernemer ben ik niet tegen investeren in een win-win-situatie. Gelet op de summiere 

uitleg tijdens de informatie bijeenkomst op 14 oktober, waar wij allen ook voor zijn 

uitgenodigd, ben ik niet overtuigd van de meerwaarde van deze belasting.  

De avond werd door de VOV en Varssevelds Belang georganiseerd maar de gemeente was 

hierbij niet uitgenodigd om aanwezig te zijn en eventueel zaken te verduidelijken. Tijdens deze 

avond waren geen bedragen bekend en ook ontbrak een meerjaren visie en bijbehorende 

begroting op basis waarvan de gemeente het bedrag kan vaststellen. Ik heb opgemerkt dat er 

minimaal een voorstel tot prijsdifferentiatie had moeten zijn, want het kan toch niet zijn dat de 

kleine eenmanszaak gelijk een grote onderneming wordt aangeslagen? Hierop werd 

aangegeven dat dit nu eenmaal lastig is.  

Ook stond in de uitnodiging niet dat er officieel draagvlakonderzoek  onder notarieel toezicht 

zou worden gehouden. Kun je stellen dat de 27 –voorstemmers van de 29 aanwezige 

stemgerechtigde ondernemers representatief zijn voor de gehele groep ondernemers die dit 

aangaat?  De notaris gaf aan dat in het verslag niet hoefde te staan dat vrijwel alle 

aanwezigen VOV-lid zijn. Als ondernemer kiest je er bewust voor om al dan niet lid te zijn van 

een ondernemersvereniging. De meerwaarde van een goede ondernemersvereniging vertaalt 

zich in het aantal aangesloten leden.  

 

Tijdens de raadsrotonde stelde een aantal politieke partijen of A) het innen deze vorm van 

belasting een taak is voor de gemeente en B) of er bij de ondernemers in het gebied 

voldoende draagvlak is om dit in te voeren. De uitleg was dat helft van 33% van de 

aangeschrevenen voor moesten zijn. Morgenavond, donderdag 10 december zal de raad het 

voorliggende collegevoorstel in stemming brengen.  

 

Misschien bent u het ook niet eens met deze opgelegde belasting, waar u bovendien de 

zeggenschap over de besteding alleen bij de VOV ligt. Ik ga daarom bijgaande brief sturen aan 

de gemeenteraad, zodat deze een democratisch, maar weloverwogen beslissing kan nemen 

het voorstel te verwerpen, aan te houden of akkoord te gaan. U kunt deze brief steunen door 

hem in te vullen en bij mij af te geven of te mailen naar reclamebelasting@ForGreatMen.nl. 

  

Robert Bolk 



RAADSVERGADERING  

DONDERDAG 10-DEC-15 

 

Aan de leden van de raad  

van de gemeente Oude IJsselstreek 

p.a. de griffie, de heer J. van Urk /M. Looman 

Staringstraat 25 

7081 BN  Gendringen 

 

verzonden per e-mail info@oude-ijsselstreek.nl cc M.Looman@oude-ijsselstreek.nl 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Het college heeft u een raadsvoorstel voorgelegd over de invoering van reclamebelasting in 

Varsseveld. Als ondernemer verzoek ik u nog niet in te stemmen met de invoering van deze 

belasting en eerst de volgende afwegingen te maken: 

1. kan in een gemeente waar wordt uitgegaan van de kracht van de eigen inwoner en 

ondernemer het zo zijn dat het gemeenteapparaat gebruikt wordt voor het innen van 

"contributie" van ondernemingen?  

2. geeft het gehouden draagvlakonderzoek op basis van de informatieverstrekking aan de 

ondernemers een representatief beeld? 

3. De uitnodiging van 1 oktober voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst op 14 

oktober kan worden geïnterpreteerd als een vrijblijvende bijeenkomst waar de VOV samen 

met Varssevelds Belang aan haar niet-leden haar plannen uitlegt. Nergens is aangegeven 

dat tijdens deze avond een notaris aanwezig zou zijn om een verslaglegging voor een 

draagvlakonderzoek te verzorgen. 

4. Tijdens de bijeenkomst op 14 oktober, in de stukken en tijdens de raadsrotonde wordt niet 

ingegaan op voor de belastingvaststelling essentiële informatie zoals: 

a. de begroting waaruit blijkt hoe tot het belastingbedrag is gekomen; 

b. een meerjarenplanning met doelstellingen voor de besteding van de middelen; 

c. een afweging waarom er geen differentiatie in het te innen bedrag wordt 

gehanteerd; nu worden alle ondernemers over één kam geschoren, terwijl elke 

ondernemer uniek is, zowel qua bedrijfsvoering als in grootte. 

d. de grondslag waarop het aan te wijzen gebied is bepaald. 

5. Er was geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig om informatie en uitleg te 

geven op vragen over de (wettelijke) mogelijkheden.    

 

We vragen u daarom het voorstel terug te geven aan het college met de opdracht een 

aanvullend onderzoek doen naar deze belasting en zo nodig met een aangepaste, breed 

gedragen en algemeen inpasbare versie te komen. 

 

Hoogachtend, 

        dd: ___-_____-____ 

 

handtekening: _____________________   Varsseveld 

 

naam:   __________________________________________ 

  

bedrijf:   __________________________________________ 

 

adres:   __________________________________________ 

 

pc/wp:   __________________________________________ 

 

telefoon:   __________________________________________ 

 

email:    __________________________________________ 





 



 



 
  



 


