
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 10 december 2015
Volgnummer :

Onderwerp : Invoeren reclamebelasting in het centrum van Varsseveld

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de invoering van reclamebelasting in het centrum van Varsseveld
2. De raad voorstellen om een verordening reclamebelasting centrum Varsseveld vast te stellen.
3. Een convenant aangaan met de Varsseveldse Ondernemersvereniging

Aanleiding
Op 17 maart 2015 heeft het Ondernemersplatform, een bijeenkomst van de gezamenlijke 
ondernemersverenigingen en een vertegenwoordiging van de gemeente Oude IJsselstreek, plaatsgevonden 
in Terborg. Tijdens deze bijeenkomst heeft de ondernemersvereniging VOV uit Varsseveld verzocht om 
reclamebelasting in te voeren voor het winkel(concentratie)gebied van Varsseveld. 

Op grond van artikel 227 van de gemeentewet kan een gemeente reclamebelasting invoeren. De wet gaat 
daarbij uit van een belasting ‘ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar van de openbare weg’. 
Daarbij moet gedacht worden aan schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen etc. op gevelborden, 
etalageruiten, lichtbakken, borden, vlaggen etc. Het gaat daarbij of het opschrift tot doel heeft de aandacht 
van het publiek te trekken voor dit object of onderwerp.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Door in te stemmen met de invoering van reclamebelasting voor het centrum van Varsseveld kan in 

het winkelgebied van Varsseveld reclamebelasting worden geheven.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het verzoek van de VOV om reclamebelasting in te voeren.

De ondernemersvereniging VOV ziet het als één van haar taken het algehele niveau van het 
winkelgebied te verbeteren en wil daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. De VOV  
vertegenwoordigd echter niet alle ondernemers in het betreffende winkelgebied. Op dit moment zijn 
34 van de 77 ondernemers/object eigenaren in het geselecteerde winkelgebied lid van de VOV. Met 
name de zogenaamde ‘freeriders’, dit zijn de grotere winkelketens zoals de HEMA, Zeeman, Action, 
het Kruidvat e.d., zijn niet aangesloten bij de ondernemersvereniging en dragen daardoor financieel 
niet bij aan gezamenlijke voorzieningen die door de wel aangesloten ondernemers worden 
bekostigd. Door het invoeren van reclamebelasting gaan deze ondernemers ook bijdragen. De 
organisatiegraad en de betrokkenheid van de ondernemers zal hierdoor toenemen omdat men toch 
mee wil beslissen over de besteding van het beschikbare budget.

1.2. Een draagvlakmeting onder de ondernemers laat zien dat een groot gedeelte voorstander is.
De VOV heeft op 14 oktober 2015 een draagvlakmeting georganiseerd waarbij aan de ondernemers 
een stembiljet is uitgereikt met de vraag of men voorstander is van invoering van reclamebelasting 
binnen het kernwinkelgebied van Varsseveld. Er zijn 77 stembiljetten uitgereikt en hiervan hebben 
29 ondernemers een stembiljet ingeleverd. Van deze 29 ondernemers hebben 27 voor invoering van 
reclamebelasting gestemd en 2 ondernemers hebben tegen gestemd. In absolute aantallen is ruim 
35 % van de ondernemers voor invoering van reclameheffing en van de ingeleverde stembiljetten is 
ruim 93% voorstander. (zie bijlage: proces verbaal draagvlakmeting reclamebelasting)

1.3 De opbrengst van de reclamebelasting dient als bijdrage aan het ondernemersfonds van de 
betreffende ondernemersvereniging (VOV). 
Dit ondernemersfonds richt zich op een bundeling van krachten, afstemming en samenwerking van 
alle promotionele activiteiten en evenementen in het centrum van Varsseveld.

1.4 De belangenvereniging van Varsseveld ondersteunt de invoering van reclamebelasting.
Varssevelds Belang ziet de invoer van reclamebelasting als een geschikte mogelijkheid om de 
samenwerking met de VOV te intensiveren. 
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2.1 Om reclamebelasting te kunnen heffen moet de  gemeenteraad de verordening reclamebelasting 
vaststellen.

             In de verordening moeten de volgende inhoudelijke keuzes worden gemaakt:
1. Gebiedsafbakening (zie bijlage: overzichtskaart heffingsgebied)
2. Heffingsgrondslag en tarief (zie paragraaf kosten/dekking)
3. Kostenverdeling / perceptiekosten (zie paragraaf kosten /dekking)
4. Invoeringsdatum (per 1 januari 2016)
5. Opbrengst en verantwoording
6. Vrijstellingen (uitzonderingen, donateurs)
(voor de verordening reclamebelasting zie bijlage: verordening reclamebelasting)
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3.1. Binnen een convenant kunnen afspraken worden vastgelegd over besteding van de gelden uit de 

reclamebelasting
De netto opbrengst van de reclamegelden wordt gestort in een ondernemersfonds. Dit fonds wordt   
beheerd door de Varsseveldse Ondernemers Vereniging (VOV). In een convenant kunnen met het 
bestuur van de VOV afspraken worden vastgelegd over een juiste besteding van de 
bijeengebrachte gelden uit de reclamebelasting. Onderwerpen daarvan zijn: duur van het 
convenant, fondsverstrekking, begroting en activiteitenplan, prestatieafspraken, jaarverslag en 
verantwoording, evaluaties e.d..

Kanttekeningen
a. Ondernemers krijgen te maken met een extra verplichting.

De invoer van reclamebelasting betekent een extra financiële verplichting voor de ondernemers in 
het centrum. Dit zal voor een aantal ondernemers niet acceptabel zijn. Sommige ondernemers willen 
en of kunnen niet betalen. De verordening reclamebelasting voorziet dan ook in een aantal 
ontheffingsmogelijkheden. Deze zijn in artikel 5 van de verordening reclamebelasting centrum 
Varsseveld uitgewerkt. 

b. De gemeente krijgt te maken met een extra verplichting.
De gemeente verzorgt de aanmaak en verzending van aanslagen en stort de netto opbrengsten, 
onder aftrek van administratie en perceptiekosten, op rekening van het ondernemersfonds van de 
betreffende ondernemersvereniging. Het risico van leegstand en oninbare vorderingen zoals bij 
faillissementen en onder curatelenstelling, blijft daardoor bij het ondernemersfonds.

c. Een vast bedrag aan Perceptiekosten.
Er is ook een mogelijkheid om de perceptiekosten op een vast bedrag te stellen. Bijvoorbeeld 
€ 2.250,-. (ruim 9%). Voordeel hiervan is dat er geen nacalculatie hoeft plaats te vinden. Nadeel is 
dat bij veel perceptiekosten (bijvoorbeeld veel bezwaar- en beroepsprocedures) het meerdere voor 
rekening van de gemeente is. 

d. Extra niet wettelijke taak.
In het licht van de discussie over het uitvoeren van wettelijke en niet wettelijke taken door de 
gemeente Oude IJsselstreek is de invoering van reclamebelasting een extra niet wettelijke taak.

Kosten, baten, dekking
De ondernemersvereniging geeft als tariefindicatie / lidmaatschap een bedrag van € 350,- per jaar aan. Bij 
77 belastingobjecten (en rekening houdend met leegstand, oninbaar etc.) wordt de bruto opbrengst geraamd 
op € 24.000,- Van deze opbrengst worden de perceptiekosten afgetrokken. Dit is de vergoeding aan de 
gemeente voor de heffing- en invorderingskosten van de reclamebelasting. Deze worden het eerste jaar 
geschat op 15% en voor de jaren erna op 5 á 10 % van de opbrengst. Deze percentages kunnen door 
nacalculatie jaarlijks definitief worden vastgesteld. De structurele perceptiekosten worden geschat op 
€ 2.750,- per jaar. Voor de start van de invoering van reclamebelasting zal een bedrag van € 12.000,- 
moeten worden gereserveerd. Wanneer de kosten van invoering worden uitgespreid over de eerste drie jaar 
komen de netto opbrengsten op ca. € 17.000,- per jaar. Daarna zullen de netto opbrengsten jaarlijks 
€ 21.000,- bedragen.



2.
Baten op basis van 77 aanslagen € 24.000,-

Structurele kosten
Perceptiekosten € 1.000,-
Interne uren €              1.750,-
totaal € 2.750,-
netto opbrengst  structureel € 21.250,-

Eenmalige kosten
Afhandeling bezwaar en beroep  door externe partij € 5.000,-
Interne uren € 6.500,-
Bijsluiter €                 500,-
Afgerond €        12.000,-
Eenmalige kosten verdeeld over drie jaar €   4.000,-
Netto opbrengst eerste drie jaar € 17.250,-

De eenmalige kosten zijn in 2015 gemaakt en worden verrekend over de jaren 2016 tot en met 2018. 

Uitvoering
Planning

 Indien de gemeenteraad akkoord is met de invoering van reclamebelasting centrum Varsseveld zal 
de invoering plaats kunnen vinden per 1 januari 2016 of per kwartaal indien 1 januari niet haalbaar 
is.

 Vervolgens wordt een convenant tussen gemeente en VOV opgesteld en ondertekend.

Personeel
 Het  team belastingen zal extra werkzaamheden moeten verrichten voor de invoering van 

reclamebelasting centrum Varsseveld. De gemeente int deze heffingen van de betreffende 
ondernemers en maakt het geld, na aftrek van de kosten, aan het ondernemersfonds van de 
betreffende ondernemersvereniging over.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………



□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………

Communicatie/participatie

Na collegebesluit
 Informeren ondernemersverengiging VOV 
 Persbericht 

Na raadsbesluit
 Ondernemersvereniging VOV informeert de ondernemers uit het geselecteerde winkelgebied. VOV 

dient zelf voor draagvlak binnen het winkelgebied te zorgen.
 Artikel op gemeentepagina, website, social media  
 Er wordt een bijsluiter reclamebelasting opgesteld door gemeente en VOV.

Bijlage(n):
 Raadsvoorstel
 Verordening reclamebelasting
 Overzichtskaart heffingsgebied
 Proces verbaal draagvlakmeting reclamebelasting



Raadsvergadering d.d. 10 december

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015,

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Varsseveld 2016
(Verordening reclamebelasting centrum Varsseveld 2016)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. openbare aankondiging : een openbare aankondiging in letters, symbolen, kleuren of een
   combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld

  in artikel 227 van de Gemeentewet;
b. onroerende zaak : een onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16 van 

   de Wet waardering onroerende zaken. Indien verschillende 
   gebruikers gebruik maken van een onroerende zaak die is afgebakend 
   conform artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en 
   deze ieder hun eigen openbare aankondigingen voeren, wordt de 
   onroerende zaak opgesplitst in evenzoveel deelobjecten als er 
   verschillende gebruikers zijn, en wordt elk van deze deelobjecten als 
   onroerende zaak aangemerkt;

c. tussenpersoon : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van 
   het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van 
   overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij 
   niet in vaste betrekking staat;

d. voorziening : specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen, tonen of                         
                                              vertonen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare                 
                                               aankondigingen;

e. exploitant : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf 
   maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen 
   van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar 
   gestelde oppervlakken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reclamebelasting' wordt een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen die 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Gebiedsomschrijving



Deze verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Varsseveld  is van toepassing 
in het centrum van Varsseveld, zoals vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel 
uitmakende kaart (zie bijlage1).   

Artikel 4 Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van 
degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare 
aankondiging die is aangebracht, in stand gehouden of verwijderd door tussenkomst van een exploitant, 
zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, geheven van die exploitant.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor openbare 
aankondigingen, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn aangebracht in verband 
met de (ver)huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

Artikel 5 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:
a. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden 

aangemerkt;
b. die door of in opdracht van het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap zijn geplaatst of 

aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke 
taak;

c. die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een 
cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

d. op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;
e. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze aankondigingen rechtstreeks betrekking hebben op de 

op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
f. aangebracht op een voertuig, tenzij die kennelijk is bestemd voor het voeren van reclame;
g. betrekking hebbend op openbare verkoping, verkoop of verhuur van een onroerende zaak, indien deze 

aanwezig zijn in de onmiddellijke aanwezigheid van de te verkopen dan wel te verhuren zaak;
h. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn aangebracht, getoond 

of vertoond in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden 
aangebracht, getoond of vertoond, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de 
verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;  

i. die een oppervlakte hebben van niet meer dan 0,1 m²;
j. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden 

of een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is. 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reclamebelasting voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of 
onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag van € 350,- voor het belastingtijdvak 2016.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Het ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij 

de aanvang van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting 

verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de 
belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek van 
belastingplichtige verminderd met zoveel maandelijkse gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.



5. Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige verhuist binnen het 
gebied dat aan de reclamebelasting binnenstad onderhevig is en aldaar een andere onroerende zaak in 
gebruik neemt. 

Artikel 9 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend 
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden 
later. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de reclamebelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening reclamebelasting centrum Varsseveld 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
10 december 2015.

De griffier, de voorzitter,

J. van Urk S.P.M. de Vreeze



Bijlage:

De kaart van het winkelgebied in Varsseveld, bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

Geselecteerde gebied bestaat uit de beide zijden van de volgende straten/wegen:
-Kerkplein, Borchgraven, Boterstraat,
-Dames Jolinkweg, vanaf Kerkplein tot aan Dames Jolinkweg nr. 52 (Westerveld & Vossers).
-Burg. van de Zandestraat tot kruising/aansluiting Wethouder Harteminkpad.
-Hovenstraat tot kruising de Klokkeweerd/Spoorstraat.
-Spoorstraat; vanaf Doetinchemseweg tot kruising Wilhelminalaan / Wethouder Harteminkpad.
-Doetinchemseweg vanaf Kerkplein tot aan rotonde Oranjestraat.
-Schoolstraat; vanaf kerkplein tot aan kruising/aansluiting Lichtenvoordseweg.
-Hesselinkplein tot aansluiting/kruising Karel Doormanstraat.
-Karel Doormanstraat tot kruising/aansluiting Zuivelstraat.
-Zuivelstraat (oneven huisnummers) tot aansluiting Boterstraat.


