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Onderwerp 

Geldend verklaren Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen 

 

Beslispunten 
1. De Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen geldend te verklaren voor 

het grondgebied van de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Eind 2016 is de Stichting Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen opgericht. Het 

Ondernemersfonds is opgericht met als doel collectieve activiteiten en voorzieningen binnen een 

afgebakend gebied in het centrum van Geldermalsen te financieren.  

 

Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door de opbrengsten uit de reclamebelasting minus de 

gemaakte kosten. De reclamebelasting vindt zijn grondslag in de Verordening Reclamebelasting die 

jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Het gebied waarbinnen de reclamebelasting wordt 

geheven is hetzelfde gebied als het gebied waarop het Ondernemersfonds betrekking heeft. 

Ondernemers in dit gebied betalen de reclamebelasting en delen hierdoor mee in de kosten die de 

collectieve activiteiten en voorzieningen met zich mee brengen. Tevens ervaren ze hiervan profijt 

doordat de collectieve activiteiten en voorzieningen de aantrekkelijkheid van het winkelgebied 

vergroten en daarmee het economisch functioneren versterken van het centrum als geheel en 

daarmee ook van de individuele ondernemers.   

 

De Stichting beheert het ondernemersfonds. In de Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum 

Geldermalsen is vastgelegd hoe subsidiëring van de collectieve activiteiten en voorzieningen van de 

Stichting plaatsvindt. Feitelijke uitvoering van deze activiteiten vindt plaats door de 

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen. 

 

Samenvatting 

De Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen moet geharmoniseerd worden. 

Door deze verordening te geldend te verklaren voor de gemeente West Betuwe blijft de verordening 

van kracht. Er verandert inhoudelijk niks. 
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Besluitgeschiedenis 

De Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen is op 20 december 2016 

vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen. 

 

Beoogd effect 

Voorkomen dat de aan de subsidieverordening van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 

2021 terwijl deze nog wel nodig is om collectieve activiteiten en voorzieningen binnen een afgebakend 

gebied in het centrum van Geldermalsen te financieren.  

 

Argumenten 

1.1 Collectieve activiteiten en voorzieningen binnen een afgebakend gebied in het centrum van 

Geldermalsen vanaf 1 januari 2021 blijvend financieren 

De inkomsten uit de reclamebelasting komen binnen met als doel collectieve activiteiten en 

voorzieningen in het centrum van Geldermalsen te financieren. De financiering vindt plaats op grond 

van de Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen. Door de subsidieverordening 

te harmoniseren blijft de situatie zoals deze sinds eind 2016 bestaat, voortbestaan. Ondernemers 

betalen collectief en genieten collectief van de voordelen. 

 

1.2 Verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie zijn nihil 

Harmoniseren van de subsidieverordening heeft alleen invloed op het niet laten vervallen van de 

subsidieverordening. Harmoniseren heeft geen invloed op de inhoud van de subsidieverordening. De 

subsidieverordening betreft een afgebakend deel in het centrum van Geldermalsen. Zie hiervoor de 

kaart bij de subsidieverordening. Deze situatie blijft ook na harmonisatie bestaan. 

 

1.3 Het is noodzakelijk om deze verordening geldend te verklaren 

Op grond van de spelregels in de Wet Arhi krijgt de gemeente West Betuwe tot 1 januari 2021 de tijd 

om haar beleid, waaronder de verordeningen, te harmoniseren. Het beleid kan onder andere worden 

geharmoniseerd door de inhoud van een verordening van één van de voormalige gemeenten geldend 

te verklaren voor het gehele gebied van de gemeente West Betuwe. Om te voorkomen dat de 

Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen vervalt, wordt u voorgesteld om de 

Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen geldend te verklaren voor het gehele 

grondgebied van de gemeente West Betuwe. Hiermee zorgt u ervoor dat de collectieve activiteiten en 

voorzieningen binnen het centrum van Geldermalsen zoals in de Subsidieverordening 

Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen opgenomen gefinancierd blijven.  

 

Kanttekeningen 

 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

Uw besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en wordt als extra service ook 

meegedeeld in het weekblad West Betuwe. 
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Uitvoering/Planning 

Het besluit tot het geldend verklaren van de verordening wordt bekend gemaakt in het elektronisch 

gemeenteblad van de gemeente West Betuwe en treden de dag erna in werking. Ze zijn dan te 

raadplegen op www.overheid.nl. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020,   

 

gelet op artikel 29 van de Wet Algemene regens herindeling, 

 

besluit: 

 
de Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen geldend te verklaren voor het 
grondgebied van de gemeente West Betuwe. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 15 december 2020, nummer 2020/141, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


