
 

Steller Leiden 

R. Vroonland 31 maart 2022 
 
Onderwerp 

Uitvoeren heffing BIZ-Kennemerlaan en vermakelijkhedenretributie t.b.v. de gemeente Velsen 

Inleiding 

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

uitvoering van de BIZ-Kennemerlaan en Vermakelijkhedenretributie van de gemeente Velsen in 2022  over 

te nemen (zie de bijgaande brief van 16 februari jl.). Dit naar aanleiding van door de BSGR, op een 

daartoe vanuit de gemeente Velsen gedaan verzoek, uitgebrachte offertes. 

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. Het verzoek tot uitvoering 

van de voornoemde heffingen door de BSGR valt onder de strekking van dit artikel. 

De betreffende verordening zijn inmiddels door de gemeenteraad van de gemeente Velsen vastgesteld 

(resp. 23 september 2021 en 25 november 2021) en gepubliceerd. 

Vooruitlopend op het verzoek aan de BSGR om de betreffende heffingen uit te gaan voeren voor de 

gemeente Velsen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen op 8 

februari jl. de heffing en invordering van deze heffingen al gedelegeerd aan de BSGR. Dit besluit is op 15 

februari jl. ook gepubliceerd in het Gemeenteblad (nr. 64333). 

Indien het Algemeen bestuur instemt met de uitvoering van deze heffingen door de BSGR dan worden 

deze heffingen 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 zullen worden 

bijgeschreven. 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 in te stemmen met de uitvoering door de BSGR van de BIZ-Kennemerlaan en de 
Vermakelijkhedenretributie van de gemeente Velsen;  

Besluit 

Besloten conform advies Ja 
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De secretaris  

 

Advies Algemeen 

bestuur 

Uitvoeren BIZ-Kennemerlaan 

en vermakelijkhedenretributie 

t.b.v. de gemeente Velsen  


