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Dit proces verbaal, betreffende de resultaten van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet

op de bedrijveninvesteringszone (Wet BIZ), welke conform het “Reglement draagvlakmeting

bedrijveninvesteringszones Krimpenerwaard 2019” is uitgevoerd, is opgemaakt door A. van Houtem

van de gemeente Krimpenerwaard. De stemmen zijn geteld door ondergetekende (beleidsmedewerker

economische zaken) en door een controller van de afdeling Bestuur en managementondersteuning

met inachtneming van het eerder genoemde reglement draagvlakmeting.

 

De draagvlakmeting is gehouden in de periode van 21 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 om na

te gaan of er voldoende draagvlak bestaat onder de bijdrageplichtigen in een afgebakend gebied binnen

het centrum van Schoonhoven om de bedrijveninvesteringszone voor Centrum Schoonhoven de

komende vijf jaar te effectueren.

 

Ten einde deze draagvlakmeting te verrichten, zijn voor 141 objecten stembiljetten uitgegeven aan de

bijdrageplichtigen. Hiervan is één stembiljet met een uniek nummer niet verzonden omdat dit een

woning bleek. En er is één stembiljet met een nieuw uniek nummer uitgegeven omdat dit een niet-

woning bleek.

 

Van de 141 stembiljetten zijn 119 stembiljetten binnen de stemtermijn retour ontvangen (84,4%). Dit is

een respons van 50% of meer. Hiermee is artikel 5 lid 1 onder a van de Wet op de

bedrijveninvesteringszone behaald.

 

98 bijdrageplichtigen hebben vóór het instellen van een bedrijveninvesteringszone Centrum Schoonhoven

gestemd, 21 bijdrageplichtigen hebben tegen gestemd. 22 bijdrageplichtigen hebben geen stem

uitgebracht. Van de retour ontvangen stembiljetten (in totaal 119) heeft ten minste 2/3 vóór invoering

gestemd (82,4%). Hiermee is artikel 5 lid 1 onder b van de Wet op de bedrijveninvesteringszones behaald.

 

 

Op basis van deze uitslag zijn er voldoende stemmen conform artikel 5 van de Wet op de

bedrijveninvesteringszone behaald voor de inwerkingtreding van de “Verordening

bedrijveninvesteringszone Centrum Schoonhoven 2019-2023” en daarmee voor de invoering van de

genoemde bedrijveninvesteringszone.

 

Dit proces verbaal is opgemaakt op 21 februari 2019.
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