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De subwerkgroep belastingen en tarieven heeft als opdracht het inventariseren van de
verschillen tussen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum op het
gebied van gemeentelijke belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven en het
formuleren van harmonisatievoorstellen.
Het gaat hierbij om de volgende belastingen en heffingen: onroerende zaakbelasting (ozb),
afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, grafrechten, liggelden, marktgelden, reclamebelasting
en forensenbelasting.
In bijgevoegde memo zijn de uitgangspunten belastingen en heffingen geformuleerd.
Het SO en de stuurgroep hebben ingestemd met de memo belastingen en heffingen. Hierbij
is door de stuurgroep aandacht gevraagd voor de ondernemersfondsen. Onverkorte
toepassing van de uitgangspunten in de memo betekent dat een ondernemersfonds niet
wordt meegenomen in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Op dit moment is in de
gemeente Zuidhorn sprake van reclamebelasting in het centrum van Zuidhorn en bestaat in
de gemeente Leek een ondernemersfonds waarvan de dekking is geregeld door een opslag
van de tarieven OZB voor niet-woningen. De stuurgroep heeft daarom advies gevraagd aan
de werkgroep economische zaken. Deze werkgroep adviseert om de reclamebelasting niet in
beginsel af te schaffen. Hierbij wordt de volgende argumentatie gegeven: “Reclamebelasting
is een vorm van een ondernemersfonds. Uitgangspunt moet zijn dat de gemeente
ondernemersfondsen faciliteert op het moment dat hiervoor draagvlak is bij de ondernemers
in het betreffende gebied. Als de ondernemers in centrum Zuidhorn tevreden zijn en graag
door willen met het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting ligt het voor de hand
daar mee door te gaan. Verder zal in 2018 bekeken worden of er draagvlak is voor een
nieuw ondernemersfonds, al dan niet op basis van reclamebelasting, voor centrum Leek.
Conclusie: de werkgroep economische zaken komt in 2018 met een inhoudelijk voorstel ten
aanzien van ondernemersfondsen en reclamebelasting.”
Op basis van bovenstaande stelt de werkgroep financiën voor om de memo uitgangspunten
belastingen en heffingen vast te stellen. In deze memo zijn geen verwijzingen naar
ondernemersfondsen opgenomen. In 2018 komt de werkgroep economische zaken met een
voorstel over ondernemersfondsen. Dan kan de afweging worden gemaakt over nut en
noodzaak. Gezien de voortgang van het proces en de geplande voorlopige tariefstelling moet
dit voorstel wel voor 1 april worden afgerond.

