
Op 7 december jl. stelde de CDA-fractie enkele technische vragen over de Subsidieverordening 
Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen. Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Vraag 1 – In het voorstel staat dat reclamebelasting alleen in het afgebakende gebied van 
Geldermalsen, wordt geheven en ook alleen in het afgebakende gebied wordt besteed aan 
collectieve voorzieningen. Kan aangegeven worden aangeven wat de hoogte van deze opbrengsten 
is en wat de uitgaven zijn, minus de kosten van de ambtelijke organisatie? 
 

  2017 2018 2019 2020 

Bruto 43564 42437 36578 40000 

Kosten 4935 2768 12084 12084 

Netto 38629 39669 24494 27916 

De kosten van de bestede uren van ambtelijke organisatie worden niet doorberekend. Het aantal uren 

bedraagt jaarlijks ongeveer 10. 

 

Vraag 2 – Moet de verordening zoals in de bijlage niet aangepast worden; 1c college van de 

gemeente West Betuwe, 1 raad van de gemeente West Betuwe? 

Nee. Als een verordening van één van de voormalige gemeenten geldend wordt verklaard voor de hele 

gemeente blijft de verordening ongewijzigd. De verordening blijft In zijn geheel hetzelfde, dus ook met de 

oude gemeentenaam. Als de verordening inhoudelijk hetzelfde blijft, volstaat het toepassen van de 

verordening op de gehele gemeente. Als de gemeentenaam aangepast wordt is er al sprake van een 

nieuwe verordening. 

 
Vraag 3 – Moet er eigenlijk niet een geheel nieuwe verordening komen? 
Nee, dat hoeft niet. Dat is een keuze. Bij een nieuwe verordening zou er inhoudelijk ook iets aan de 
inhoud van de verordening gewijzigd kunnen worden. Dat is bij de Subsidieverordening 
Ondernemersfonds niet nodig. De huidige verordening is nog altijd actueel en goed bruikbaar. 
 
Vraag 4 – Daarnaast vragen wij ons af hoe het zit met overige reclame inkomsten in de gemeente 
WB i.r.t deze subsidieverordening, kan hier inzicht in verschaft worden.  
Behalve in het afgebakende deel van het centrum van Geldermalsen wordt op geen andere plek in de 
gemeente reclamebelasting geheven 
 
Vraag 5 – Hoe zit het met subsidie aan overige ondernemers-/winkeliersverenigingen? 

Ondernemers-/winkeliersverenigingen in de gemeente ontvangen geen subsidie. In 2020 heeft de 

ondernemersvereniging Verenigde Ondernemers Herwijnen (VOH) € 850 uit het leefbaarheidsbudget 

ontvangen. De VOH is in 2020 opgericht en kreeg deze eenmalige subsidie vanwege het verbindende 

karakter voor de omgeving. De gemeente is lid van de ondernemersverengingen in de gemeente en 

betaalt hiervoor contributie. 

 


