Gemeente Den Haag

Reglement Draagvlakmeting + aanvulling
Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting
Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting BIZ op aan de directeur Directie Beleid van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
.
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 speciaal
opgemaakte enveloppen, gekleurde stembiljetten en (gratis) retourenveloppen.
5.
Het stembiljet moet in een gesloten enveloppe worden gezonden naar de
Gemeentelijke Belastingdienst van Den Haag.
6.
Het stembiljet vermeldt uiterlijk de dag en tijd waarop het biljet door de
Gemeentelijke Belastingdienst van Den Haag moet zijn ontvangen.
7
De Gemeentelijke Belastingdienst verzamelt de retour gezonden enveloppen en levert
deze na sluiting van de termijn ongeopend in bij de directeur Directie Beleid van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

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
1.
Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat:
a.
ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen
inwerkingtreding heeft uitgesproken,
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b.
c.

2.

ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft
uitgesproken, en
de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Wet van onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben
uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ
waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken
tegen inwerkingtreding.
In afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien
voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de
verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige
gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Wet.

Artikel 6 Bekendmaking uitslag
1.
De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie in de Posthoorn.
.
Artikel 7 Niet voorziene gevallen
De directeur Directie Beleid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 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.

Aanvulling:

Richtlijnen onjuiste adressering/tenaamstelling en niet ontvangen stembiljet
Er zijn de volgende situaties te onderscheiden.
A.
Het stembiljet is naar een onjuist adres en/of onjuiste bijdrageplichtige gezonden en wordt niet
(blanco) retourgezonden naar de GBD. Er wordt zo spoedig mogelijk een nieuw stembiljet met een
nieuw biljetnummer naar het juiste adres en/of de juiste bijdrageplichtige toegezonden.
B.
Het stembiljet is naar een onjuist adres en/of onjuiste bijdrageplichtige gezonden, maar wordt wel
(blanco) retourgezonden naar de GBD. De GBD stuurt hetzelfde biljet zo spoedig mogelijk alsnog
naar het juiste adres en/of de juiste bijdrageplichtige. In deze situatie wordt geen nieuw
biljetnummer uitgegeven.
C.
Het stembiljet is naar het juiste adres en de juiste bijdrageplichtige gezonden, maar de ondernemer
maakt aannemelijk dat hij het stembiljet niet heeft ontvangen. De GBD stuurt de ondernemer zo
spoedig mogelijk een nieuw stembiljet met een nieuw biljetnummer toe.
D.
In overige situaties zal naar bevinding van zaken worden gehandeld.
Voor de situaties onder A en C wordt de volgende procedure gevolgd:
1.
De GBD stuurt zo spoedig mogelijk de ondernemer een nieuw stembiljet met een nieuw
biljetnummer toe.
2.
De GBD maakt het reeds uitgegeven stembiljetnummer ongeldig en registreert het nieuw uit te
geven biljetnummer.
3.
Voor de telling krijgt DSO een overzicht van de ongeldig gemaakte en de nieuw uitgegeven
biljetnummers.
4.
De nieuw uit te geven stembiljetten moeten uiterlijk op dezelfde dag en tijd door de GBD zijn
ontvangen als de reeds eerder uitgegeven stembiljetten.
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