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Onderwerp 

Uitvoeren BIZ-heffingen Katwijk en Oegstgeest 

Inhoudelijk 

BIZ heffing Katwijk 

Namens het college van burgemeester en wethouders is bij de BSGR het verzoek neergelegd om de 

uitvoering van de BIZ-Zeezijde Katwijk van de gemeente Katwijk per 1 januari 2021 over te nemen (zie de 

bijgaande brief van 24 september jl.). Dit naar aanleiding van een door de BSGR, op een daartoe vanuit de 

gemeente Katwijk gedaan verzoek, uitgebrachte offerte (zie brief van 16 september 2020). 

Op grond van artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling van de BSGR kunnen de colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeentelijke deelnemers, naast de verplicht over te dragen 

heffingen genoemd in artikel 5, ook andere heffingen aan de BSGR overdragen.  

Echter, gelet op het feit dat er momenteel noch een formeel besluit ligt van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Katwijk waarbij de uitvoering van deze heffing aan de BSGR wordt 

gedelegeerd noch de betreffende heffing al formeel bestaat (de verordening BIZ-zeezijde Katwijk is nog 

niet door de gemeenteraad van Katwijk vastgesteld) kan het nu gedane verzoek slechts onder voorbehoud 

worden gehonoreerd. Pas zodra aan het voorbehoud is voldaan kan de BSGR deze heffing daadwerkelijk 

voor de gemeente Katwijk per 1 januari 2021 gaan uitvoeren.  

Wordt aan het gestelde voorbehoud voldaan dan zal deze heffing worden opgenomen in de bijlage bij de 

tekst van de Gemeenschappelijke regeling die alsdan bij de eerst volgende actualisatie van de 

Gemeenschappelijke regeling in de bijlage zal worden bijgeschreven. 

BIZ heffing Oegstgeest 

In 2015 heeft de gemeente Oegstgeest de uitvoering van de BIZ heffing ‘Verordening 

Bedrijveninvesteringszone De Kempenaer 2016’ aan de BSGR overgedragen. De gemeente 

Oegstgeest is nu voornemens om de uitvoering van deze heffing ook na 2020 door de BSGR te laten 

uitvoeren (zie brief van 13 oktober 2020), echter dan onder de titel ‘Verordening 

Bedrijveninvesteringszone De KempeneaR 2021’. Omdat in de bijlage in de tekst van de 

Gemeenschappelijk regeling expliciet het jaartal 2016 is opgenomen, als zijnde de verordening die de 

BSGR ter uitvoering overgedragen heeft gekregen, wordt geadviseerd in de bijlage bij de 

Gemeenschappelijk regeling de tekst aan te passen naar ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone De 

KempeneaR’  zonder enige vermelding van een jaartal. Op deze wijze wordt voorkomen dat er enige 

discussie ontstaat over de geldigheid van de overgedragen heffing.  

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 in te stemmen met de uitvoering door de BSGR van de BIZ-Zeezijde Katwijk van de gemeente 
Katwijk per 1 januari 2021 onder voorbehoud dat: 

Algemeen bestuur 

Uitvoeren BIZ-heffingen 

Katwijk & Oegstgeest 
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o het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk de heffing en 
invordering van deze heffing formeel delegeert aan de BSGR; en 

o de gemeenteraad van de gemeente Katwijk de verordening BIZ-Zeezijde Katwijk  
vaststelt ingaande 1 januari 2021; 

 

 in te stemmen met de uitvoering door de BSGR van de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone 
De KempeneaR’ van de gemeente Oegstgeest. 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


