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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
 
Het bestuur van de stichting BIZ-centrum Goirle heeft een aantal jaren geleden in overleg met de gemeente 
Goirle (hierna: de partijen) het initiatief genomen een Bedrijven Investering Zone (BIZ) op te richten. 
 
In dit activiteitenplan staat beschreven wat partijen met een BIZ willen bereiken (de doelstellingen) en hoe zij 
dit willen bereiken (de activiteiten en de organisatie).  
 
1.2 Visie 
We staan voor een enorm uitdagende tijd en mogelijk een stevige recessie. Daar waar we de afgelopen tijd 
vooral hebben ingezet om leegstand te verminderen zullen we nu een visie neer moeten leggen waarom je als 
bezoekers/consument (en daarmee dus ook ondernemer) Goirle wilt bezoeken. Feit is dat Goirle nooit een 
shoppingwalhalla zal worden en dat is ook niet nodig. Maar er zijn wel ontzettend veel pluspunten in en 
rondom het Centrum. Met alle ondernemers samen maken we Centrum Goirle sterker en zetten we Centrum 
Goirle ook regionaal beter in beeld. 
Onze centrale slogan is Grenzeloos welkom. In de komende periode van 5 jaar zal het bestuur samen met de 
ondernemers verder uitwerken van de visie op hoofdlijnen om zo het ondernemersklimaat in ons centrum te 
optimaliseren. 
 
1.3 Organisatiestructuur 
 
Opdrachtgever voor de uitvoering van de BIZ is Stichting BIZ centrum Goirle. Zij houdt zich o.a. bezig met de 
thema’s Schoon Heel en Veilig (SHV), beleidszaken die betrekking hebben op de belangen van de 
ondernemingen in het centrumgebied en het organiseren en ontwikkelen van promotieactiviteiten t.b.v. de 
ondernemingen. De stichting heeft momenteel 3 bestuursleden en hebben een centrummanager in dienst 
genomen om bovengenoemde zaken uit te voeren.  
 
Het bestuur van de stichting BIZ-centrum Goirle bestaat uit: 
 
 Voorzitter   M. Buitelaar   (Boekhandel Buitelaar)   
 Secretaris/ Penningmeester F. in’t Ven   (Kaas & Meer)    
 Bestuurslid   B. Tra   (Kwalitaria Tra) 
 
Bestuurlijke en organisatorische vernieuwing. 
De ondernemers hebben uitgesproken dat een heldere transparante organisatie essentieel is waarbij 
inspraak noodzakelijk is. Daarnaast stopt de verantwoordelijkheid van ondernemers niet bij het 
betalen van de jaarlijkse bijdrage. De bezetting van het bestuur zou bij voorkeur moeten bestaan uit 
4 bestuursfuncties, voorzitter, secretaris, penningmeester, 1 bestuurslid en de centrummanager die 
een adviserende stem heeft. Er worden buddy’s gekoppeld die ondersteunende werkzaamheden 
verrichten voor de bestuursleden.   
 
Het bestuur heeft de centrummanager R. van Amelsfoort opdracht gegeven om een activiteitenplan op te 
stellen en een begroting voor het jaar 2023. Verder worden de jaarcijfers van 2021 meegestuurd en een 
begroting voor 2023.  
 
Naast de uit te voeren activiteiten is een interne organisatie en een centrummanager nodig om de uit te 
voeren werkzaamheden te bewaken evenals de overige taken van de stichting te verrichten. 
De centrummanager heeft een jaarovereenkomst met de BIZ afgesloten voor 11 uur per week. 
 
De interne werkzaamheden die door de centrummanager worden uitgevoerd zijn: 
 

- Uitgave van nieuwsbrieven; minstens tienmaal per jaar; 
- Organiseren van promotionele activiteiten 
- Leegstandbestrijding 
- Citymarketing 
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- Organiseren ondernemersbijeenkomsten, tenminste eenmaal per jaar, 1 opiniërende en 1 
informerende avond.; 

- Regulier overleg met bestuur van Stichting BIZ centrum Goirle, betrokkenen en stakeholders; 
- Overleg tussen de gemeente Goirle en een afvaardiging van de ondernemers; 
- Opstellen jaarverslagen en jaarplannen n.a.v. de door de penningmeester en accountant aangeleverde 

financiële jaarstukken. 
 
 

Hoofdstuk 2: BIZ? 
 
2.1 Wat is een BIZ? 
 
Gemeenten hebben per januari 2015 met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid 
om een gebied aan te wijzen waarbinnen een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter 
financiering van, door de ondernemers, gewenste extra voorzieningen. 

De BIZ-bijdrage strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte 
en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de 
ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ. 

Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein en de activiteiten 
c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. 

Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de 
ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrageplichtige ondernemers is 
vereist.  
Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, 
groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering 
en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking. 
 
2.2 Voordelen van een BIZ 
 
Collectieve investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen makkelijker van de grond en de 
lasten kunnen evenwichtiger worden verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen. 
Er kunnen (via de uitvoeringsovereenkomst) duidelijke afspraken worden gemaakt tussen ondernemers en de 
gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in het gebied. 
Ondernemers kunnen zich makkelijker organiseren, wat bijdraagt aan hun draagkracht en collectiviteit. De 
gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt waar men afspraken mee kan maken. 
Veel maatregelen en initiatieven zijn collectief, beter, goedkoper en effectiever te nemen dan individueel. 
BIZ levert positieve bijdrage aan het lokale ondernemers en leefklimaat (aanpak verloedering, verbeteren 
veiligheid, leegstand bestrijding, e.d.), iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben. 
 
2.3 Rol van de gemeente 
 
Het BIZ-bestuur van Centrum Goirle heeft voldoende draagvlak onder de ondernemers.  Samen met de 
gemeente Goirle is een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden de 
BIZ-subsidie wordt verstrekt. Namens de ondernemers int de gemeente een heffing, de BIZ-bijdrage. Zo 
ontstaat er een budget voor investeringen in het gebied. 
 
2.4 Samenvatting 
 
Het initiatief ligt bij de ondernemers. Zij bepalen wat er gebeurt. 
Er is een aantoonbaar draagvlak bij de ondernemers binnen het afgebakende gebied. 
Een BIZ is uitsluitend bedoeld voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente. 
Een BIZ is bedoeld voor activiteiten met een maatschappelijk belang (Schoon, Heel en Veilig), ruimtelijke 
kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van het afgebakende gebied. 
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Hoofdstuk 3: Structuur BIZ centrum Goirle 
 
3.1 Doelstellingen korte en middellange termijn  
 
Met het instellen van een BIZ voor Centrum Goirle is er een aantrekkelijk winkelgebied tot stand gekomen. 
Verbetering is evenwel noodzakelijk en kan op korte en middellange termijn aangepakt worden. Mede door 
het actief reageren op bijvoorbeeld achterstallig groen onderhoud, zwerfvuil, het onderhoud aan wegen en 
trottoir en het wijzen van de betrokkenen op hun verantwoordelijkheden. Verder heeft de leegstand 
bestrijding een hoge prioriteit. De verdeling van de blauwe zone en beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor 
winkelend publiek is van lessentieel  voor Centrum Goirle. En ook in de komende jaren staat Centrum Goirle 
weer voor grote uitdagingen die gezamenlijk beter aangepakt kunnen worden, hierbij valt te denken aan 
openbare ruimte, zwerfafval, veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid, gratis parkeren etc. Daarbij is het 
de intentie van het bestuur Stichting BIZ Centrum Goirle om samen met de gemeente op te trekken. Met als 
doel een leefbaar, veilig, bruisend en grenzeloos welkom. 
 
 
3.2 Kernzaken – BIZ-gebied 
 
Het BIZ-gebied is in samenspraak met de gemeente en het BIZ-bestuur vastgesteld. Spreekt men over het BIZ-
gebied dan betreft het enkel en alleen dit begrensde en door partijen vastgestelde gebied.  
 
Centrum Goirle heeft de volgende kernzaken geformuleerd: 

- Binnen de BIZ een optimaal ondernemersklimaat verwezenlijken; 
- De communicatie tussen de ondernemers onderling aanscherpen; 
- De communicatie tussen de ondernemers en de gemeente aanscherpen; 
- De veiligheid binnen het desbetreffende gebied vergroten; 

In het bijzonder: toezicht/handhaving; voldoende inzet boa’s; cameratoezicht (camera in beeld), 
buurtpreventie initiatieven 

- Het nakomen van de gemaakte afspraken binnen Schoon Heel en Veilig; 
- Het BIZ-gebied, binnen de klimaatdoelstellingen, “vergroening” inrichten; 
- Het bestrijden van leegstand; 
- Voldoende gratis parkeercapaciteit waarborgen voor bezoekers/klanten; 
- Het opstellen door de gemeente van een economisch beleidsplan dan/wel een economisch agenda; 
- Samenwerking met gemeente m.b.t. ambiance en inrichting, sfeerverlichting – hanging baskets, 

reclamemogelijkheden parkeergarage, plaatsen van plattegrond-informatieborden. 
 

 
3.3 Definitie van de bijdrageplichtige 
 
In het kader van de financiering van de activiteiten in het BIZ-gebied is bepaald wie van de betrokken 
ondernemers moet bijdragen in de kosten van de BIZ. Daarbij is gekeken naar een direct verband tussen de 
aangewezen categorie en het belang dat deze categorie heeft bij de voorgestelde gezamenlijke activiteiten in 
de openbare ruimte.  
 
Na overleg met het BIZ-bestuur en de gemeente is besloten de volgende definitie van bijdrageplichtige voor 
Centrum Goirle vastgesteld: 
De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan 
niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringzone gelegen 
belastingobject gebruikt.  
 
3.4 Bepaling hoogte BIZ-bijdrage 
 
N.a.v. de WOZ-waarde: 
De Stichting BIZ Centrum Goirle heeft in overleg ervoor gekozen om het zogenoemde WOZ-bestand van de 
gemeente als basis te nemen voor het bepalen van de bijdrageplichtige en de hoogte van de bijdrage per 
bijdrageplichtige. De percentages voor de berekening van de BIZ-bijdrage tot 31-12-2022:  
 
 

https://www.goirle.nl/belastingen/bedrijven-investeringszone-biz.html 



BIZ-plan ten behoeve van subsidie stichting BIZ-centrum Goirle periode 2023 
 
 

 

5 

3.5 Termijn 
 
De BIZ is in werking vanaf 2023 voor een periode van maximaal 5 jaar en kan telkens verlengd worden voor een 
aansluitende periode van 5 jaar onder voorbehoud van de uitkomst van een door de gemeente Goirle uit te 
voeren draagvlakmeting. 
Hoofdstuk 4: BIZ-activiteiten Centrum Goirle 
 
4.1 Algemeen 
 
Voor een goede invulling van de activiteiten in het BIZ-plan zijn er een drietal uitgangspunten in ogenschouw 
genomen: 
 

- Activiteiten moeten betrekking hebben op de representativiteit, aantrekkelijkheid en veiligheid van 
het centrumgebied en daar waar mogelijk van individueel belang zijn voor de huidige 
leden/ondernemers door collectief zaken op te pakken en hierdoor sterker te staan.  

- De activiteiten zijn aanvullend op het basis onderhoudsniveau van het centrumgebied waarvoor de 
gemeente primair verantwoordelijk is. Voor de activiteiten zijn tussen de gemeente en de stichting 
duidelijke afspraken gemaakt over de gebruikelijke gemeentelijke inzet (serviceniveau B) in dit gebied. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente en BIZ-stichting. 

- Activiteiten moeten passen in het kader van de BIZ wet- en regelgeving. Deze richt zich op activiteiten 
in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op promotionele activiteiten. Belangrijk is 
daarnaast het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in het BIZ-gebied, de ruimtelijke kwaliteit 
en de economische ontwikkeling van de BIZ. 

 
Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten zijn door de stichting de volgende hoofdactiviteiten uitgewerkt 
voor BIZ Centrum Goirle: 
 
4.2 Schoon, Heel en Veilig 
 
In de commissie Schoon, Heel en Veilig hebben de gemeente, ondernemers, politie en brandweer zitting. Om 
de eigendommen van de ondernemers, eigenaren en bezoekers beter te kunnen beschermen zijn afspraken 
gemaakt met bovenstaande partijen. Brandweer en Politie houden incidentenlijsten bij, incidenten kunnen 
aanleiding zijn om bij te sturen en in te grijpen. Zaken die de veiligheid en veiligheidsbeleving betreffen, 
worden met partijen besproken, denk hierbij aan overlast van fietsers en brommers op de Hovel, hangjeugd en 
calamiteiten en het voorkomen hiervan en handhaven. De gemeente Goirle faciliteert daar waar nodig en 
onderneemt acties om de besproken zaken daar waar het de gemeente aangaat, uit te voeren. De 
ondernemers in het centrumgebied zijn naast de commissieleden de ogen en oren binnen het centrumgebied 
en signaleren en melden zaken die bij Schoon Heel en Veilig thuishoren.  
Aandachtsgebieden voor de komende periode:  

 Vergroening in het kader van de klimaatdoelstellingen.  
 Algemene veiligheid, het terugdringen van overlast inzake overlast van jongeren, diefstal fietsen, 

vandalisme. In overleg binnen de SHV-commissie de juiste middelen inzetten. Indien noodzakelijk meer 
boa’s, politie, buurtpreventie, camerabewaking eventueel gebruik camera’s in de winkels.  

 Handhaving van overtredingen in het voetgangersgebied, met name fietsers, scooters en 
scootmobielen, teneinde een veilig voetgangersgebied te creëren voor iedereen.    
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4.3 Attractiviteit, gastvrijheid en gebiedspromotie 
 
Het centrummanagement wil een bijdrage leveren aan de uitstraling en beleving van het centrum met als doel 
om de attractiviteit voor bezoekers te versterken. Centrum Goirle ontplooit initiatieven om de slogan 
“Grenzeloos Welkom” nog meer uit te dragen.  
 
4.3.1 Inzet centrummanagement: 
Hoofddoelstelling van het centrummanagement is het versterken van de lokale en regionale 
aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum: 

 Verhogen van de verblijfswaarde door de dynamiek te bevorderen en speciale aandacht voor de 
ambiance (beleving). Meer (regionale) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen  

 Gezamenlijke promotie van het centrum  
 Verbetering van de samenwerking tussen de belanghebbenden (ondernemers en gemeente) 
 Bewaken van de bereikbaarheid en gratis parkeren 

 
De centrummanager draagt, in nauw overleg met het bestuur, zorg voor de afstemming, communicatie en 
uitvoering van projecten. De centrummanager is onafhankelijk en wordt aangestuurd door het bestuur van de 
stichting, waaraan hij/zij ook verantwoording aflegt.  
De taken van de centrummanager zijn divers en hebben betrekking op:  

 Beleidsvorming en advisering 
 Het initiëren, coördineren en bewaken van de uitvoering van de projecten in werkgroepen 
 Aanspreekpunt voor belanghebbenden in het centrum 
 Versterkt de regionale promotie van Centrum Goirle 
 Communicatie naar ondernemers en consument via diverse communicatiekanalen 

 
Doordat er ook in de nieuwe BIZ voor deze functie financiële middelen worden gereserveerd, kan de uitvoering 
worden gecontinueerd en verzekeren we ons ervan dat de inspanningen van de afgelopen jaren niet teniet 
worden gedaan. Echter is bij de bestuurlijke en organisatorische vernieuwing het verminderen van 
beheerskosten ook een punt van aandacht. 
 
4.3.2 Ambiance 
Door het toevoegen van bloemrijke planten in “hanging baskets” en de investering in (nieuwe) sfeerverlichting 
is de uitstraling de afgelopen jaren verbeterd. Er zijn echter in een recente ondernemers bijeenkomst extra 
aandachtspunten aangedragen om de uitstraling van het gebied verder te versterken. 
 
Aankleding gebied onderhouden en verder versterken; De uitstraling en sfeer van een winkelgebied is 
veelzeggend. Door hiervoor weer een post op de begroting op te nemen kan dit worden gerealiseerd.  
 
4.3.3 Organiseren evenementen 
Voor een winkelgebied geven evenementen (groot en klein) extra aantrekkingskracht aan het gebied. De BIZ-
stichting wil hier ook graag voor de komende BIZ-periode een bijdrage aan leveren.  
 
4.3.4 Website, social media en nieuwsbrieven 
 Om het BIZ-gebied en haar activiteiten nog beter te kunnen promoten gebruikt de BIZ-stichting verschillende 
kanalen voor communicatie. Ook in de nieuwe BIZ-periode zal de BIZ-stichting de belanghebbenden op de 
hoogte houden van de activiteiten via de website, social mediakanalen en de nieuwsbrieven.  
 
4.3.5 Leegstandsbestrijding; Voor elk centrum is leegstand onwenselijk. Het heeft invloed op de uitstraling van 
het gebied en daarnaast missen pandeigenaren inkomsten vanuit huur. Zeker als gevolg van de Coronacrisis is 
de kans op leegstand in het gebied sterk toegenomen. In de nieuwe BIZ wil het bestuur van de stichting in 
samenwerking met de gemeente gaan onderzoeken hoe men de leegstand in het winkelgebied kan tegengaan 
en in de toekomst de kans hierop kan verkleinen. Daarbij zal citymarketing als middel mogelijk goed ingezet 
kunnen worden. 
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4.4 Activiteiten BIZ 
 
Eigen activiteiten:  Lentement, Moonlightshopping 
Deelname activiteiten:  Intocht Sinterklaas, Kermis 
Winkelactiviteiten: Dag van de klant, Week van de stenen winkel, Scan & Win, Kermis actie,  
Extra opening:   6 koopzondagen, Lentement, Zomer Markt, Sinterklaas en Kerst 
Ondernemersbijeenkomst: Opiniërende ondernemers bijeenkomst: Medio september, voorafgaand een 

BBQ en na afloop een netwerkborrel 
Informatieve ondernemers bijeenkomst: Media februari nieuwe 
ontwikkelingen en evenementen, na afloop netwerkborrel  

Activiteiten promotie:  Kermis- actie, Scan & Win, Sinterklaas Teejaater Sjoow op het centrum 
Facebook, social media  Deelacties, aanbiedingen, mededelingen ondernemers 
Ondersteunend:   ‘Goolse geheimen, opzet site en verspreiding boekjes 
    Veel verenigingen en organisaties die deelnemen aan centrumactiviteiten 
Ontwikkeling nieuwe   In overleg met de ondernemers en/of op initiatief van de MEP kunnen 
Activiteiten en evenementen:  nieuwe activiteiten en evenementen worden ontwikkeld  
 

Hoofdstuk 5: Begroting 
 
5.1 Inkomsten 
 
De inkomsten van de BIZ-Centrum Goirle bestaan uit: 
 
BIZ-bijdragen van de bijdrageplichtige (uitgekeerd als subsidie door de gemeente); 
 
Mogelijk aangevuld met: 
 

- Vrijwillige bijdragen van eigenaren van onroerende zaken;  
- Sponsoring;  
- Extra bijdrage gemeente; 
- Subsidie; 
- Overige inkomsten 

 
In de begroting worden alleen bedragen opgenomen waarvan zeker is dat die in de komende periode 
beschikbaar komen. Het is altijd mogelijk om gedurende de looptijd extra inkomsten, bijvoorbeeld uit 
sponsoring of van vastgoedeigenaren, in te boeken, waardoor er meer of duurdere activiteiten mogelijk zijn. 
 
Voor de bepaling van de bijdrage van de ondernemers is door het BIZ-bestuur gekozen voor een percentage 
bijdrage per WOZ-object. Over deze bijdragevorm is overleg gepleegd tussen de gemeente en de stichting. 
 
De bijdrage kan jaarlijks in één termijn worden betaald, gekozen is om dit in 3 termijnen te doen. 
Als één ondernemer in meerdere doorgebroken (aaneengeschakelde) objecten is gevestigd, is de ondernemer 
eenmalig bijdrage plichtig. Als een gebruiker meerdere –van elkaar gescheiden- objecten gebruikt zal er voor 
alle objecten een bijdrage betaald moeten worden. De WOZ-objectafbakening is hierin leidend. 
 
De BIZ-bijdrage van de ondernemers wordt geheven door de gemeente middels de jaarlijkse WOZ 
beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen. 
Na de inning van de bijdragen door de Gemeentebelastingen zal het totaal van deze bijdragen door de 
gemeente worden uitgekeerd als BIZ-subsidie. De BIZ-subsidie is niet met omzetbelasting belast.  
 
5.2 Uitgaven 
 
De door de Stichting BIZ Centrum Goirle te plegen uitgaven hebben alleen betrekking op de in dit BIZ-plan 
genoemde activiteiten. Daarnaast heeft de BIZ te maken met interne kosten zoals die van de centrummanager, 
het secretariaat, bestuurskosten, administratiekosten, juridische kosten en andere onkosten.  
 
De totale uitgaven zijn vastgesteld in de jaarcijfers conform begroting en gespecificeerd. 
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5.3 Omzetbelasting 
 
De BIZ-centrum Goirle kan de omzetbelasting (BTW) die drukt op de uitgaven, terugvorderen indien alle 
bijdrageplichtige btw-aftrek hebben. Indien er bijdrageplichtige zijn zonder BTW aftrek, komen uitgaven ter 
grootte van hun aandeel in de BIZ-bijdragen niet voor aftrek in aanmerking. Met de Rijksbelastingdienst (RBD) 
wordt de omzetbelastingstatus van de BIZ-stichting afgestemd. 
 
Bij werken in de openbare ruimte, waarvan het bezit later over gaat in handen van de gemeente kan de 
omzetbelasting voor compensatie in aanmerking komen als deze past in de wet- en regelgeving van het btw-
compensatiefonds 
 
Het verloop van de uitgaven voor de overeengekomen activiteiten is zo gespreid dat de uitgaven de inkomsten 
per jaar niet overtreffen en op het einde van de periode (afgezien van de mogelijke reserve, zie het volgende 
onderdeel) op een saldo van nul eindigen. 
 
De begroting bevat in totaal een reserve ter grootte van 3000 EURO per jaar voor de mogelijke gevolgen van:  

 Toegekende bezwaren;  
 De eventuele faillissementen (e.d.) in het BIZ-gebied; 
 Posten onvoorzien  

Door de bundeling van activiteiten in thema’s en deze als totaal te begroten, ontstaat er flexibiliteit binnen de 
diverse thema’s. Er kan zodoende gevarieerd worden in de activiteiten zonder hier telkens de begroting voor te 
hoeven bijstellen. Bovendien kan het bestuur jaarlijks wijzigingen op de begroting doorvoeren. Daarbij zijn de 
voorwaarden dat ook die wijzigingen passen binnen de randvoorwaarden van de wet BIZ en het gemeentelijk 
beleid en dat er in de begroting financiering voor de aangepaste activiteiten beschikbaar is. 
 
 
5.4 Overschotten 
 
Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie 
niet is besteed, kan na instemming van de gemeente dat deel worden verschoven naar een volgende periode. 
Als er geen volgende BIZ-periode komt, zal de BIZ-stichting het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de 
gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan de bijdrageplichtige die voor de laatste 
subsidieperiode de BIZ-bijdragen hebben betaald. 
 
5.5 Bepaling van het bijdrage bedrag 
 
Uit het voorgaande zijn bekend: 
 

- De kosten van de activiteiten en organisatie;  
- Het aantal bijdrageplichtige;  
- De wijze van toerekening 

 
Op grond hiervan kan berekend worden hoe hoog de BIZ-bijdrage is.  
 
 
Wij hopen u van voldoende informatie te hebben voorzien om voor 2023 de subsidie inzake de BIZ Centrum 
Goirle toe te kennen en uit te keren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob van Amelsfoort 
 
 
Centrummanager centrum Goirle 


