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In de uitvoeringsovereenkomst lezen we een verplichting voor de gemeente in artikel 7 

“Service level onderhoud openbare ruimte” dat de kwaliteit uitgevoerd wordt conform het 
integraal beheerkader openbare ruimte 2021 – 2024 met bijbehorende assetsheets: 

Wegen, Groen, Openbare Verlichting en riolering. Voor het City-centrum geldt 

onderhoudskwaliteit niveau A. 

 

VRAGEN: 

1 het integraal beheerkader openbare ruimte 2021 – 2024 moet nog door de raad 

worden vastgesteld. Hoe kunnen we ons dan conformeren aan toekomstig beleid 

als we de strekking van dit beleid niet weten? En kosten? 

2  in het verlengde van 1: we conformeren ons aan de bijbehorende assetsheet. 

Wat is een assetsheet? Wat wordt in de verschillende assetsheets aangegeven?  

3 Wat kost op jaarbasis voor het CC onderhoudskwaliteit niveau A? Betaald het BIZ 

en/of ondernemers hier ook aan mee? Wat komt dan bv voor het CC 

onderhoudskwaliteit niveau B? 

4 In artikel 10 van de uitvoeringsovereenkomst wordt gesproken over het 

aanvragen van BIZ-subsidie bij het college. Wat wordt de jaarlijkse subsidie 

vanuit de gemeente aan het BIZ? De gemeente faciliteert toch alleen maar? 

5 We lezen dat de perceptiekosten voor de heffing en invordering van de BIZ-

bijdragen is vastgesteld op €1.500,--. Zijn dit dan de maximale kosten die de 

gemeente maakt bij instemming van BIZ overeenkomst?  

6 De algemene subsidieverordening van de gemeente Veldhoven is niet van 

toepassing verklaard op de BIZ-subsidie. Waarom is die niet van toepassing? 

 

ANTWOORDEN: 

 

1. Het integraal beheerkader hoeft niet door de raad vastgesteld te worden, ivm 

gelijkblijvende beleidsuitgangspunten van de beheerplannnen (=assetsheets). 

Deze plannen zijn al door het college vastgesteld. De financiële consequenties van 

de plannen zijn bij de begrotingsbehandelingen meegenomen en inmiddels 

akkoord bevonden. 

 

2. Een assetsheet is de nieuwe benaming voor de oude beheerplannen. Hierin is 

omschreven hoe we omgaan met het beheer van wat in Veldhoven in de openbare 

ruimte aanwezig (assets) is (groen, wegen, riool, openbare verlichting, etc). In de 

plannen zijn de kwaliteitsniveaus omschreven, hoe we de buitenruimte 

onderhouden en wat de kosten daarvan zijn, om voldoende middelen beschikbaar 

te hebben en om het onderhoud op het gewenste niveau uit te kunnen voeren. 

 

3. Het verschil tussen kwaliteitsniveau A en B is voornamelijk zichtbaar in het 

groenonderhoud (minder onkruid) en zwerfvuil (minder afval op straat). Hiervoor 

gebruiken we de landelijk vastgestelde beeldkwaliteitsniveau’s. De financiële 
‘consequenties’ van de plannen worden jaarlijks in de begroting opgenomen.   

 

Op basis van de Wet op de Bedrijveninvesteringzones is de gemeente verplicht 

om in de uitvoeringsovereenkomst het minimale niveau van onderhoud in de 

openbare ruimte van het BIZ-gebied vast te leggen. Reden hiervoor is dat de 

taken die tot de standaard dienstverlening en verantwoordelijkheid van de 

gemeente behoren, met het instellen van een BIZ,  niet afgewenteld mogen 

worden op de ondernemers. 

 

4. De verantwoordelijkheid voor de aanvraag wordt hiermee bij de Stichting BIZ 

gelegd. Het college verstrekt jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de 

in het kalenderjaar te ontvangen BIZ-bijdragen. Met andere woorden wat we aan 

BIZ- bijdragen ontvangen wordt als ‘subsidie’ verstrekt. Er is geen sprake van een 

additionele subsidie door de gemeente. De gemeente is inderdaad faciliterend.  

 



5. Perceptiekosten zijn de ‘administratiekosten’ die de gemeente maakt voor het 
opleggen en innen van de BIZ- bijdragen. Bijvoorbeeld het opnemen van de 

bijdrage op de belastingaanslag en de uitbetaling van de voorschotten. Deze 

perceptiekosten (1500 euro) worden jaarlijks in mindering gebracht op de BIZ-

subsidie (BIZ- opbrengst) en daarmee betaald door de ondernemers 

 

6. De BIZ-subsidie is een belastingheffing die op verzoek van de ondernemers kan 

worden ingesteld.  Het is geen ‘reguliere’ gemeentelijke subsidie en daarmee is de 
algemene subsidieverordening niet van toepassing.  

 


