
 

Reglement Draagvlakmeting BIZ 
 
 
Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting 
Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting BIZ op aan het afdelingshoofd Stad & 
Samenleving.  
   
Artikel 2 Bijdrageplichtige 
1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de betreffende BI-zone wordt in de gelegenheid 

gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit spreken. 
2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening 

daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd. 
  
Artikel 3 Procedure draagvlakmeting 
1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.  
2. De stembiljetten worden genummerd. Er is geen relatie te leggen tussen het genummerde stembiljet 

en de bijdrageplichtige die zijn stem uitbrengt. 
3. De stembiljetten worden met een toelichting op de verordening en de strekking van de 

uitvoeringsovereenkomst per post bezorgd naar het verzendadres van de WOZ-beschikking. 
4. Ter onderscheiding van overige poststukken zal per BI-zone gebruik worden gemaakt van enveloppen 

met groene etiketten, in kleur opgemaakte stembiljetten en (gratis) retourenveloppen. 
5. Het stembiljet kan in een gesloten envelop worden gezonden naar de afdeling Stad & Samenleving, 

sectie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu, t.a.v. Economische Zaken van de gemeente Rijswijk. 
6. Het stembiljet kan ook in een gesloten envelop in de stembus in Museum Rijswijk in Oud-Rijswijk 

worden gedaan. 
7. Het stembiljet vermeldt de uiterlijke dag waarop het biljet door de afdeling Stad & Samenleving van de 

gemeente Rijswijk moet zijn ontvangen. 
 
Artikel 4 Ongeldigheid Stembiljet 
Ongeldig is het stembiljet: 

– waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt; 
– waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken; 
– dat blanco retour is gezonden; 
– dat anderszins foutief is ingevuld;  
– dat te laat wordt ingeleverd. 

 
Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting 
Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat: 

a.  ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft 
uitgesproken, en 

b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken. 
 
Artikel 6 Bekendmaking uitslag 
De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie in Rijswijk Regelrecht. 
 
Artikel 7 Niet voorziene gevallen  
Het sectiehoofd Juridische Zaken beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet 
voorziene gevallen. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. 
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 10 november 2009. 


