
Memo
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Cc:
Van: Burgemeester S. De Vreeze 
Datum: 2 december 2015
Kenmerk:
Onderwerp: Aanpassen gebiedsafbakening reclamebelasting centrum Varsseveld.

Invoering reclamebelasting Varsseveld / gebiedsafbakening.
Op 17 november 2016 heeft het college van B&W ingestemd met het collegevoorstel “Invoeren 
reclamebelasting in het centrum van Varsseveld”. Het collegevoorstel heeft tot doel de invoering van 
reclamebelasting voor het winkelgebied van Varsseveld. Als bijlage bij dit collegevoorstel was een 
gebiedsafbakening opgenomen (plankaart) waarop het winkelgebied van Varsseveld is aangegeven. 

Deze gebiedsafbakening was discussiepunt tussen de VOV en de gemeente. In eerste instantie heeft 
de gemeente het collegevoorstel ingediend waarbij de aanloopstraten niet werden meegenomen in de 
gebiedsafbakening. Op uitdrukkelijk verzoek van de VOV is het voorstel aangepast met de toevoeging 
van de aanloopstraten. Dit is ook het gebied dat als uitgangspunt is genomen voor de draagvlak-
meting die door de VOV is uitgevoerd. 

Door de gebiedsafbakening aan te passen komen we tegemoet aan het oorspronkelijke verzoek van 
de VOV.

Aanpassing gebiedsafbakening.
Mede op aandringen van de VOV en na afstemming en overleg met de portefeuillehouder is 
afgesproken de gebiedsafbakening aan te passen.

In de bijlage bij deze memo treft u een aangepaste plankaart met de gebiedsafbakening zoals deze 
door de VOV is gewenst. Dat wil zeggen inclusief alle aanloopstraten richting het centrum van 
Varsseveld.

Tijdens de collegevergadering van 1 december 2015 heeft het college aangegeven akkoord te zijn met 
de door de VOV gewenste aanpassing van de gebiedsafbakening ten behoeve van de invoer van 
reclamebelasting in het centrum van Varsseveld.

Nieuw Raadsvoorstel.
Als gevolg van de aanpassing van de gebiedsafbakening zal er vóór 10 december 2015 een nieuw 
raadsvoorstel volgen. De aanpassing van het raadsvoorstel bestaat uit een nieuwe plankaart, met 
omschrijving van de straatnamen, en een doorrekening van de “baten, kosten en dekking” als gevolg 
van het aanpassen van de gebiedsafbakening. De beslispunten zullen niet wijzigen.

Op 10 december 2015 zal het voorstel in de gemeenteraad worden behandeld. Voor de wijziging van 
de gebiedsafbakening kan gebruik worden gemaakt van de hieronder vermelde bijlage.

Bijlagen:
 Aangepaste gebiedsafbakening, inclusief aanloopstraten.


