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1 Aanleiding
In 2014 is het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF) opgericht door de
ondernemerscollectieven Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO), Winkeliersvereniging
Eggert Winkelcentrum (WEC) en Stichting Koemarkt. De stichting BOF beheert de gelden van de
reclamebelasting die gemeentelijk is opgelegd aan alle centrumondernemers met een reclameuiting zichtbaar vanaf de openbare weg. Doelstelling van de BOF is om gezamenlijke activiteiten
in het centrum van Purmerend te realiseren die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van
het centrumgebied.
Om het ondernemers- en bezoekersklimaat in Purmerend op korte en lange termijn te kunnen
behouden en versterken is de ambitie om de samenwerking verder te professionaliseren. De
landelijke politiek heeft bovendien het signaal afgegeven dat de reclamebelasting in de nabije
toekomst afgeschaft zal worden. De omzetting naar een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zorgt voor
structurele inkomsten waaraan alle ondernemers van Purmerend Centrum bijdragen. Stichting
Koemarkt heeft hierin al een slag gemaakt en is sinds 2018 op basis van overtuigend draagvlak
onder de lokale ondernemers overgegaan in een BIZ. Ook PCO heeft de wens om een BIZ op te
richten. Indien de draagvlakeisen worden behaald zal PCO per 1 januari 2020 overgaan in een BIZ.
Voor Winkeliersvereniging Eggert Winkelcentrum (WEC) is de promotiebijdrage momenteel
geregeld via de huurpenningen. Dit gebied blijft vooralsnog samenwerken aan de hand van de
huidige organisatiestructuur.
Het doel van de initiatiefnemers is om met de oprichting van de BIZ een structurele financiering
en samenwerking tot stand te brengen, die uitvoering geeft aan het behoud en de
(economische) versterking van het centrumgebied. Een situatie waarin samen geïnvesteerd en
samen geprofiteerd wordt. Om dit te realiseren hebben de initiatiefnemers gemeente
Purmerend verzocht om het haalbaarheidsonderzoek voor een BIZ te faciliteren.
De informele draagvlakmeting (ledenvergadering PCO op 19 april 2018) heeft uitgewezen dat de
ondernemers het oprichtingstraject van de BIZ graag doorlopen. De komende maanden wordt
toegewerkt naar de officiële draagvlakmeting die in het najaar van 2019 (november en
december) wordt gehouden. Bij een positieve uitslag van de draagvlakmeting voor de BIZ houdt
BOF per 2020 op te bestaan. De BIZ Purmerend Centrum i.o., BIZ Koemarkt en Winkelcentrum
Eggert hebben parallel aan dit traject een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld en gaan per
2020 samenwerken in Platform Purmerend Centrum (PPC).
In dit plan wordt beschreven welke doelen de BIZ Purmerend Centrum stelt en hoe deze doelen
gerealiseerd kunnen worden. Gezamenlijke ambitie van de ondernemers is om Purmerend Centrum
nog sterker te maken!

2 Wat is een BIZ?
2.1 Wat is een BIZ?
Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen tijd
en geld steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Het einddoel
is het verbeteren van de concurrentiepositie van de het BIZ-gebied en daarmee het verhogen
van ieders omzet en de vastgoedwaarde van de commerciële objecten.
De ondernemers en/of vastgoedeigenaren werken aan de hand van een breed gedragen,
gezamenlijk opgesteld activiteitenplan. De investeringen van een BIZ moeten volgens de BIZ-wet
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verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet en gericht zijn op het
bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling
van het gebied.
Ondernemers en/of vastgoedeigenaren die samen een BIZ oprichten, kunnen eenvoudig zelf
de financiering van hun activiteiten regelen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente
jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en dat de ondernemers en/of vastgoedeigenaren (BIZ-bestuur en
werkgroepen) met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren.
2.2 Voordelen van de BIZ
De belangrijkste voordelen van de BIZ:
- Iedereen betaalt automatisch mee, zo is er geen sprake meer van freeriders en is de
verdeling van de kosten eerlijker.
- Een solide financiële basis met vaste, gegarandeerde inkomsten. Dit biedt de
mogelijkheid tot investeren in lange termijn projecten in plaats van ad hoc initiatieven.
- Een BIZ vereist een onderbouwd en doordacht activiteitenplan, dat een goede basis
biedt voor de planning en uitvoering van projecten. Er wordt gewerkt vanuit een lange
termijnvisie.
- Álle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid,
meebetalen vergroot de wens tot meebepalen. Concrete resultaten leiden tot
enthousiasme en betrokkenheid.
- Een BIZ is een volwaardige (gespreks)partner voor de stakeholders van het gebied.
- De BIZ maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren en collectief diensten aan te
besteden. Denk hierbij aan afval, verzekering, beveiliging, schoonmaak,
ongediertebestrijding, etc.
- De BIZ kan de btw die de leveranciers in rekening brengen bij de fiscus terugvragen
(hiervoor geldt een speciale regeling).
2.3 Haalbaarheidsonderzoek
Het oprichten van een BIZ kost tijd! Omdat we per 2020 de reclamebelasting willen vervangen
door de BIZ, moeten we nú aan de slag met de voorbereidingen volgens onderstaand
stappenplan. De planning en deadlines van gemeente Purmerend kunnen bij het bestuur
worden opgevraagd.
Stap 1: BIZ-initiatief nemen (reeds uitgevoerd in 2018)
- Pols het idee om een BIZ op te zetten onder alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren
en bespreek het idee met de gemeente.
- Stel een oprichtingsbestuur samen en benoem een trekker (kwartiermaker BIZ).
Stap 2: BIZ-draagvlak (reeds uitgevoerd in april 2018)
- Betrek alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren bij het idee om een BIZ op te zetten
en informeer ze aan de hand van het plan van aanpak over de activiteiten, de werkwijze
en de voordelen. Bouw draagvlak!
- Houd een informele draagvlakmeting.
- Als de informele meting uitwijst dat er in beginsel voldoende draagvlak is, wordt het
formele proces voor het oprichten van een BIZ in gang gezet.
- Dien een verzoek in bij de gemeente om een BIZ op te richten.
Stap 3: BIZ-plan van aanpak (april-mei 2019)
- Schrijf een plan van aanpak inclusief begroting waarin alle collectieve activiteiten
opgenomen zijn waarvoor er een breed draagvlak is.
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Stap 4: BIZ oprichten (mei 2019)
- Richt de BIZ stichting op: stel de statuten op (i.s.m. een notaris), schrijf de stichting in bij
de Kamer van Koophandel en open een bankrekening.
- Stel samen met de afdeling belastingen definitief vast wie de ‘bijdrageplichtigen’ zijn.
- De gemeente stelt een uitvoeringsovereenkomst met service level agreement en
verordening op. De uitvoeringsovereenkomst wordt door het oprichtingsbestuur en de
gemeente ondertekend.
Stap 5: BIZ-draagvlakmeting (november-december 2019)
- Klaar voor de telling! De gemeente toetst door middel van een officiële draagvlakmeting
of er voldoende draagvlak is voor een BIZ.
- De uitkomst is positief als minimaal 50% van alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren
in het winkelgebied stemt, én 67% van deze stemmers vóór de BIZ is. De WOZ-waarde
van de voor-stemmers moet daarbij groter zijn dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers.
Stap 6: BIZ-subsidieaanvraag (december 2019)
- Als de draagvlakmeting positief is en de BIZ van start kan gaan, is het zaak dat de
gemeente snel de eerste heffing uitvoert. Met de opbrengst kunnen de geplande
activiteiten uitgevoerd worden.
- Schrijf een jaarplan voor het eerste BIZ-jaar, op basis van het plan van aanpak. De
gemeente keert de totale bijdrage aan de BIZ uit als voorschot.
- Organiseer een vergadering om de BIZ-activiteiten en begroting voor het eerste jaar te
presenteren.
Stap 7: BIZ-plan uitvoeren (looptijd 2020-2024)
- Zodra de BIZ-inkomsten voor het eerste jaar binnen zijn, kan er gestart worden met de
uitvoering van de BIZ-activiteiten.
- Er mag afgeweken worden van het plan van aanpak en/of de begroting als de wensen of
behoeften in het winkelgebied veranderen. Wel moeten de wijzigingen onderbouwd en
verantwoord worden naar alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren en naar de
gemeente (in de subsidieaanvraag en subsidieverantwoording).

3 Activiteitenplan 2020-2024
Alle activiteiten van de BIZ Purmerend Centrum zijn gericht op het versterken van de
concurrentiepositie van Purmerend Centrum. De BIZ Purmerend Centrum verenigt alle
centrumondernemers en organiseert de door hen gezamenlijk geformuleerde activiteiten. De
activiteiten in dit plan zijn gebaseerd op de input van ondernemers en andere stakeholders,
onder andere opgehaald via informatiebijeenkomsten en persoonlijk contact.
De activiteiten van de BIZ Purmerend Centrum zijn aanvullend op de inspanning van de
gemeente. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de gemeentelijke taken zullen
vervangen.
3.1 Doelstellingen
De BIZ Purmerend Centrum hanteert de volgende doelen:
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Missie
De binnenstad van Purmerend is het meest aantrekkelijke winkelgebied in de regio (het gebied
tussen de plaatsen Hoorn, Amsterdam-Noord en Zaandam).
Strategische doelstellingen
Alle doelstellingen leveren een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van onze missie:
- Het verbeteren van het bezoekers-, ondernemers- en bewonersklimaat.
- Een schoon, heel en veilig straatbeeld, gericht op verbetering van de leefbaarheid van
het centrumgebied voor alle gebruikers.
- Structurele samenwerking tussen de ondernemers onderling en met belanghebbende
partijen, gericht op het bereiken en behouden van de gezamenlijke missie.
- Structurele samenwerking met de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau, gericht op
effectieve regelingen voor de binnenstad van Purmerend.
- Promotie en marketing van het product ‘Binnenstad Purmerend’, gericht op een toename
van de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers.
3.2 Activiteiten
Het vijfjarenactiviteitenplan ziet er als volgt uit:
Evenementen
Er dienen het gehele jaar door aantrekkelijke evenementen te worden georganiseerd op zowel stadals op straatniveau. De BIZ organiseert jaarlijks een aantal evenementen en werkt nadrukkelijk
samen met de organisatoren van evenementen die in de binnenstad georganiseerd worden.
Activiteiten:
- Organisatie van vier (kwartaal)evenementen op stadniveau met regionale exposure door de
werkgroep Stad, zoals Paasbest Purmerend (april), Summernight Shopping (juni) en Black
Friday Night Purmerend (november).
- Financiële bijdrage (beperkt) aan minimaal vijftien evenementen op straatniveau met lokale
exposure, georganiseerd door de werkgroep Straten. Het initiatief van de
straatevenementen dient uit te gaan van de straten zelf (door middel van het
aanvraagformulier straatevents). Zoals Lentekoopjesmarkt, Zomerse Zaterdagen en
Wijnroute.
- Het stimuleren van het gelijktijdig organiseren van 4 straatevents, waarbij minimaal 3
straten samenwerken aan een evenement, dat zich op 3 plekken in de binnenstad uitstrekt
waardoor er verbinding wordt gemaakt met elkaar.
- Samenwerking met en ondersteuning van evenementenorganisatoren in de binnenstad.
- Afstemming met de gemeente over de voorwaarden van evenementenvergunningen.
Promotie en marketing van ‘Binnenstad Purmerend’
Het product ‘Binnenstad Purmerend’ moet origineel, helder en consistent gepresenteerd worden.
Door gerichte inzet van mediakanalen moeten de bezoekers van de binnenstad het idee krijgen dat
“er in de binnenstad van Purmerend altijd iets te doen is”. De BIZ zorgt daarbij voor sterke
marketing en promotie van bestaande evenementen, die door de BIZ en overige instanties worden
georganiseerd.
Activiteiten:
- Het promoten van de binnenstad, in nauwe samenwerking met stadspromotie.
- Beheer van gezamenlijke website ‘Purmerend Winkelstad’ en social media.
- Behoud dorpse karakter met project ‘Gastvrijheid’ (service en klantvriendelijkheid).
- Aanjagen van free publicity voor straatevenementen.
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Promotieactiviteiten ter stimulering van koopzondagen.

Schoon, heel en veilig
Bijzondere aandacht verdient het samenwerkingsverband tussen de ondernemers, gemeente,
politie en brandweer. Sinds 2007 heeft de binnenstad via het samenwerkingsverband ten
behoeve van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 4 sterren behaald. Dit is een zeer positieve
waardering die we onderling continueren. De (administratieve) verplichtingen van het KVO
hebben we inmiddels losgelaten. Gezamenlijk blijven we streven naar een veilige, hele en
schone binnenstad. Periodiek vindt er een zogenaamde schouw plaats om de voortgang van de
verbeterplannen te toetsen.
Activiteiten:
- Continueren van de inspanningen om de binnenstad meer veilig, heel en schoon te krijgen.
- Jaarlijkse schouw door ondernemers, gemeente en politie en gezamenlijke opvolging
acties.
- Een heldere communicatie naar zowel de ondernemers als de bezoekers over de (reeds
behaalde) resultaten.
Straatdecoratie
Alle winkelgebieden die verenigd zijn in de BIZ hebben hun eigen karakter en hun eigen
identiteit. Dit maakt deze straten uniek en ieder hun eigen publiek trekken. In elke straat hangt
een eigen sfeer, maar door middel van gerichte acties kunnen de straten nog aantrekkelijker en
meer met elkaar verbonden worden.
Activiteiten:
- Aanvraag vergunning en ophangen sfeerverlichting in het hele BIZ-gebied van oktober
t/m februari (met elektracompensatie).
- Extra groenvoorzieningen, zoals potten en hanging baskets.
- Leegstand maskeren met creatieve oplossingen.
Samenwerking en communicatie tussen de ondernemers onderling en met belanghebbende
partijen
Een goede samenwerking tussen de bestaande ondernemerscollectieven (Eggert, PCO/BIZ
Purmerend Centrum en Koemarkt) is van essentieel belang om de binnenstad van Purmerend
aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De BIZ Purmerend Centrum i.o., BIZ Koemarkt en
Winkelcentrum Eggert gaan per 2020 de centrumsamenwerking versterken in Platform Purmerend
Centrum (PPC). Door intensieve samenwerking tussen alle ondernemers kan het product
binnenstad beter vermarkt worden. Uniformiteit in openings- en sluitingstijden, gezamenlijke
evenementen en acties dragen bij aan het welslagen van onze missie voor de binnenstad van
Purmerend.
Activiteiten:
- Financiële reservering voor gezamenlijke activiteiten en belangenbehartiging vanuit Platform
Purmerend Centrum.
- Het uitbrengen van periodieke nieuwsbrieven voor de ondernemers per jaar.
- Digitale aansluiting van (nieuwe) ondernemers bij de BIZ.
- Initiëren van trainingen en workshops.
- Maandelijkse bestuursvergaderingen voor regie op de uitvoering van de activiteiten.
- Aanjagen betrokkenheid van ondernemers bij de BIZ en meer onderlinge samenwerking.
- Aanvragen en verantwoorden van subsidies en vergunningen.
- Professionaliseren van de BIZ door inhuur van professionele ondersteuning, zoals
boekhouding, secretariaat en advisering bestuur.
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Het eenmaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor alle ondernemers van de BIZ
om het jaarplan en de resultaten van het voorgaande jaar te presenteren.
Bijdrage aan Stichting 2000 Plus en Stadspromotie.
Jaarlijkse kerstpakketten voor vrijwilligers.

Administratie en advies
Naast de verschillende activiteiten, zijn er ook een aantal werkzaamheden om de interne
organisatie van de BIZ te professionaliseren. Het gaat hierbij om de inhuur van externe
professionals en vrijwillige ondersteuners die het bestuur adviseren en ondersteunen.
Activiteiten:
- Inhuur Advisering bestuur
- Inhuur secretariaat
- Notulist op vrijwilligersbasis
- Afsluiten verzekeringen bestuur
- Inhuur boekhouder
Samenwerken met de gemeente
Steeds meer blijkt dat een goede samenwerking met andere partijen van groot belang is om het
verschil te kunnen maken als binnenstad van Purmerend met de overige binnensteden in de regio.
De BIZ is gesprekspartner bij diverse relevante ontwikkelingen in Purmerend. Om de binnenstad van
Purmerend nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, hebben we de ook de invloed van externe
partijen nodig. Een belangrijke partij is de gemeente Purmerend. Voor zaken als promotie,
veiligheid, leefbaarheid van de binnenstad alsmede het parkeerbeleid is het nodig om met hen onze
plannen te realiseren.
Activiteiten:
- Gesprekspartner Retailagenda, Parkeren in de binnenstad, Citymarketing en bij overige
relevante ontwikkelingen in Purmerend
- Het (samen) met de gemeente realiseren van de plaatsing van digitale informatieborden om
de evenementen in de binnenstad te promoten.
- Het (samen) met de gemeente realiseren van een flexibel parkeerbeleid, welke het mogelijk
maakt om parkeren op bepaalde rustige momenten gratis aan te bieden.
- Het (samen) met de gemeente opstellen van plannen om landelijke evenementen naar
Purmerend te ‘halen’. Denk hierbij aan een landelijke intocht Sinterklaas in Purmerend.
- Het initiëren van een overlegstructuur met de gemeente en Stichting Purmerend 2000 Plus
om de mogelijkheden te verkennen om meer toeristen (in de regio) naar Purmerend te
bewegen.
- Bijwonen bijeenkomsten van relevante organisaties en stakeholders.
Het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een
jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente en aan alle heffingsplichtige ondernemers.
Jaarlijks stelt het bestuur een jaarplan en bijbehorende begroting op.
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4 Begroting 2020-2024
De indicatieve begroting voor de looptijd van de BIZ ziet er als volgt uit:
Begroting ex btw*
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
Inkomsten
BIZ-bijdrage
€ 263.000 € 263.000 € 263.000 € 263.000 € 263.000 € 1.315.000
Minus 3,5%
- € 46.025
- € 9.205
- € 9.205
- € 9.205
- € 9.205
- € 9.205
perceptiekosten
Subsidies
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Totaal
€ 253.795 € 253.795 € 253.795 € 253.795 € 253.795 € 1.268.975
Uitgaven
Evenementen
€ 500.000
€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Marketing en promotie € 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 350.000
Schoon, heel en veilig
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Straatdecoratie
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 225.000
Administratie, advies
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 80.000
en bijeenkomsten
Bijdrage
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 50.000
Stadspromotie
Onvoorzien 5%
€ 63.975
€ 12.795
€ 12.795
€ 12.795
€ 12.795
€ 12.795
Totaal
€ 253.795 € 253.795 € 253.795 € 253.795 € 253.795 € 1.268.975
* Het betreft een voorlopige begroting. De bedragen zijn indicatief en kunnen jaarlijks worden
bijgesteld.
Toelichting op de inkomsten
- De gemeente keert jaarlijks het totaal van de gezamenlijke bijdragen minus de
perceptiekosten aan de BIZ uit als voorschot. Eventuele oninbaarheid komt voor
risico van de gemeente.
- Perceptiekosten zijn de kosten van de gemeente voor de administratie en inning van de
BIZ-heffing.
- Jaarlijks zet de BIZ zich in voor het aantrekken van subsidiegelden.
Toelichting op de uitgaven
- De uitgaven hebben alleen betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde thema’s.
- De begroting is per thema opgesteld, zodat het budget binnen de thema’s flexibel
besteed kan worden aan de jaarlijkse activiteiten.
- Voor onvoorziene kosten is in de begroting een extra post opgenomen. De uitgaven voor
de post ‘Schoon, heel en veilig’ worden naar behoefte nader ingevuld.
- Het bestuur kan jaarlijks wijzigingen voorstellen. Deze wijzigingen moeten passen binnen
de randvoorwaarden van de BIZ-wet en het gemeentelijke beleid en kunnen rekenen op
draagvlak bij de achterban. De gemeente wordt van deze wijzigingen op de hoogte
gesteld middels de subsidieaanvraag voor de BIZ-gelden.
- Naast de BIZ Purmerend Centrum (circa € 250.000 p/j), investeren ook BIZ Koemarkt en
Winkelcentrum Eggert jaarlijks in de toekomst van het centrum van Purmerend.
- Onmisbaar is bovendien de pro deo inzet van de bestuursleden en
straatvertegenwoordigers.
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Overschotten
- Indien aan het einde van een subsidieperiode/kalenderjaar een deel van de op die
periode betrekking hebbende BIZ- subsidie niet is besteed, kan dat deel worden
verschoven naar de volgende periode.
- Als er geen nieuwe BIZ-termijn komt zal, indien een batig saldo overblijft, dit restant door
de stichting conform haar statuten worden besteed.

5 BIZ-afspraken
5.1 Rechtsvorm
Voor de ondernemers van Purmerend Centrum wordt een gezamenlijke BIZ opgericht. De
rechtsvorm van BIZ Purmerend Centrum is stichting.
5.2 Termijn
De BIZ wordt opgericht voor een termijn van 5 jaar. Deze zal ingaan per 1 januari 2020. Na deze
periode kan de BIZ worden voortgezet, voor een nieuwe periode van maximaal 5 jaar.
5.3 Gebiedsafbakening
De onderstaande kaart geeft de grenzen van het BIZ-gebied aan. Deze grenzen markeren een
logisch samenhangend gebied waarbinnen alle ondernemers van commerciële objecten
gezamenlijk gaan investeren via de BIZ. Ondernemers met een object buiten dit gebied worden
in staat gesteld om vrijwillig aan te sluiten bij de BIZ. De voorwaarden hiervoor worden door het
bestuur bepaald.
In het BIZ-gebied wordt onderscheid gemaakt tussen het binnen- en buitengebied. De ondernemers
binnen het binnengebied (inclusief aanloopstraten) profiteren direct van de inspanningen van de
BIZ. De ondernemers binnen het buitengebied worden gecompenseerd, omdat zij in deze straten
minder direct voordeel hebben van de georganiseerde activiteiten door de BIZ.
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Legenda:
- Groen: binnengebied
- Blauw: buitengebied
- Geel: winkelcentrum Eggert en BIZ Koemarkt (vrijstellingen)
Tot het binnengebied behoren volgens de door de afdeling belastingen aangeleverde adressenlijst
de volgende straatnamen:
- Achter de Kerk
- Koestraat
- Weeshuissteeg
- Bakkersteeg
- Kolkstraat
- Westersteeg
- Barak
- Koningssteeg
- Westerstraat (alleen
- Breedstraat
- Nieuwstraat (alleen
oneven nummers)
- Bultstraat
oneven nummers)
- Willem
- Dubbele buurt
- Padjedijk
Eggertstraat
- Gasthuissteeg
- Peperstraat
(exclusief WC
- Gouw
- Plantsoenstraat
Eggert)
- Hoogstraat
- Schoolsteeg
- Zuidersteeg
- Kaasmarkt
- Sint
- Kalversteeg
Nicolaassteeg
- Kerkstraat
- Waagplein
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Tot het buitengebied behoren volgens de door de afdeling belastingen aangeleverde adressenlijst
de volgende straatnamen:
- Achterdijk
- Kanaalstraat
- Schipperspad
- Beemsterburgwal
- Kanaalzicht
- Schoolplein
- Beemstersteeg
- Looiersplein
- Slotplein
- Bierkade
- Molenplantsoen
- Tramplein
- Gedempte
- Neckerdijk
- Tuinhof
Singelgracht
- Nieuwstraat (alleen
- Venediën
- Gedempte
even nummers)
- Wagenbeurs
Where
- Nieuwe Gracht
- Weerwal
- Hoornsebuurt
- Oude Sluis
- Westersteeg
- Houttuinen
- Oude Vismarkt
- Westerstraat (alleen
- Kanaalkade
- Plantsoengracht
even nummers)
- Kanaalschans
- Plantsoensteeg
- Whereplantsoen
Naar de stand van 6 juni 2019 telt het BIZ-gebied Purmerend Centrum in totaal 453
bijdrageplichtige WOZ-eenheden.
5.4 BIZ-bijdrage
Bijdrageplichtigen
Bijdrageplichtig zijn alle ondernemers (gebruikers) werkzaam in een onroerende zaak
gekarakteriseerd als niet-woning gelegen binnen het BIZ-gebied.
BIZ-bijdrage
Voor alle bijdrageplichtigen geldt per object een jaarlijkse bijdrage gekoppeld aan de WOZ-waarde.
De BIZ-bijdrage is als volgt bepaald:
- 0,25% van de WOZ-waarde per zakelijk WOZ-object.
- Objecten in het buitengebied ontvangen 25% korting op hun bijdrage.
- De minimale bijdrage per object is € 330 per jaar.
- De maximale bijdrage per object is € 1.000 per jaar.
Peildatum van de WOZ-waarde is 1 januari 2018.
Vrijstellingen
De gebruikers van objecten die via de verordening zijn vrijgesteld van de BIZ-heffing nemen geen
deel aan de draagvlakmeting en zijn niet bijdrageplichtig. Het gaat voor de BIZ Purmerend Centrum
om:
- De commerciële objecten binnen de gebiedsafbakening van de BIZ Koemarkt
- De commerciële objecten behorend bij winkelcentrum Eggert
- Bedrijfshal
- Bouwterrein
- Busstation
- Kerk
- Niet woning zonder woning in aanbouw
- Overig ongebouwd
- Zendmast
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Vrijwillige bijdragers
Mogelijk melden zich vrijwillige bijdragers. Dit zijn doorgaans ondernemers die (net) buiten het
BIZ-gebied vallen of sponsors van activiteiten. Zij kunnen een vrijwillige bijdrage betalen aan de
BIZ. Zij ontvangen dus geen aanslag van de gemeente Purmerend, maar een factuur van de BIZ.
BIZ-aanslag
Voor de BIZ wordt een aparte BIZ-aanslag verstuurd naar alle bijdrageplichtigen. Peildatum
van de aanslag is 1 januari van het betreffende kalenderjaar. In geval van leegstand op de
peildatum wordt de eigenaar van de bedrijfsruimte belast. Zodra het pand weer verhuurd is,
zal in het daaropvolgende jaar de nieuwe gebruiker worden belast. In geval van tussentijds
vertrek van een ondernemer, krijgt deze geen geld terug van de BIZ. Na de inning van de BIZbijdragen (of als voorschot) zal het totaal van de gezamenlijke bijdragen, minus 3,5%
perceptiekosten, door de gemeente worden uitgekeerd als BIZ-subsidie. Eventuele
oninbaarheid komt voor risico van de gemeente.
5.5 Organisatiestructuur
Bestuur
Het oprichtingsbestuur van BIZ Purmerend Centrum bestaat uit:
-

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Richard Gort van Outfit Purmerend
Wouter van Waardt
Ton Eijben van Lingerie Delia
Rob van Amsterdam van Was Waterland
Monique Lindner van Livera

Het bestuur verplicht zich zorg te dragen voor de naleving van de statutaire bepalingen van de
stichting. Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor
de periode van de BIZ (2020-2024). Jaarlijks wordt op basis van dit BIZ-plan een jaarplan
opgesteld. Het bestuur zal deze plannen managen, bewaken en in samenwerking met de
werkgroepen uitvoering geven aan de activiteiten. Het BIZ-bestuur dient zorg te dragen voor de
uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de
gemeente Purmerend en alle bijdrageplichtige ondernemers.
Werkgroepen
Individuele ondernemers kunnen zitting nemen in nader op te richten werkgroepen. Deze
werkgroepen kennen een tijdelijk karakter en dienen ter voorbereiding, uitvoering en/of
evaluatie van een of meerdere activiteit(en).
Monitoring gemeente
De gemeente en BIZ stellen samen een verordening en uitvoeringsovereenkomst met
servicelevel-agreement (SLA) op. De uitvoeringsovereenkomst wordt door het
oprichtingsbestuur en de gemeente ondertekend. Alle documenten worden door het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad beoordeeld en vastgesteld. In de
uitvoeringsovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de BIZ-heffing wordt uitgevoerd. De
verordening beschrijft de wetgevende regeling en afspraken met betrekking tot de BIZ
Purmerend Centrum. Gemeente Purmerend toetst het jaarplan en de jaarlijkse verantwoording
aan het BIZ-plan, de Wet op de bedrijveninvesteringszone, de uitvoeringsovereenkomst en de
verordening.

13

Bijlagen
De onderstaande bijlagen zijn op te vragen bij het bestuur van de BIZ Purmerend Centrum:

1 Resultaten informele draagvlakmeting
2 Oprichtingsakte/statuten
3 Uitvoeringsovereenkomst
4 Verordening
5 Stemreglement
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