
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: BIZ Centrum Papendrecht 2023-2027

Voorgestelde datum + locatie (raadzaal, externe locatie indien nodig)
17 oktober 2022 raadszaal
Toelichting op het agendapunt:
Inleiding
In het centrum van Papendrecht werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen binnen 
de bedrijven investeringszone (BIZ). Een BIZ is een door ondernemers zelf geïnitieerde  
belastingmaatregel en samenwerkingsverband waarmee inkomsten opgehaald worden die via de 
gemeente ten goede komen aan de stichting BIZ.
De stichting BIZ zet dit geld in om de activiteiten uit het BIZ plan uit te voeren. Een BIZ kent een 
wettelijke looptijd van maximaal vijf jaar. Daarna dient de BIZ hernieuwd te worden. De huidige BIZ 
loopt dit jaar af waardoor deze opnieuw moet worden vastgesteld. Voorafgaand neemt de 
gemeenteraad tijdens de commissievergadering kennis van het proces en de inhoud. Uiteindelijk stelt 
de raad de nieuwe verordening vast. 
Tijdens de commissievergadering van 17-10-2022 wordt de commissie ABZ geïnformeerd over inhoud 
en proces rondom vaststelling van de BIZ 2023-2027. De commissie neemt kennis van de inhoud van 
het BIZ plan en de uitvoeringsovereenkomst. 
In de daarop volgende raadsvergadering van 3-11-2022  stelt de raad de benodigde verordening vast. 
Opzet
Tijdens de commissie ABZ van 17-10-2022 zal de commissie middels een presentatie bijgepraat worden 
over de inhoud en het proces. Presentatie wordt verzorgd door de namens de ondernemers 
aangestelde projectleider Edwin Markus en voorzitter van de stichting BIZ, Johan Weeber. Tevens is er 
ambtelijke ondersteuning aanwezig in de vorm van Jan-Peter Hoste (beleidsadviseur economische 
zaken) en Ninetta Lorenc (accountmanager bedrijven). 
Tijdsduur
Voor het agendapunt zijn ca 40 minuten benodigd. 
Presentatie (30 minuten) 
Vragen (10 minuten) 
Bijlagen
- BIZ plan 
- Verordening
- Uitvoeringsovereenkomst

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
Wij streven naar 17 oktober 2022. In uiterste noodzaak is verschuiving mogelijk naar 21 november, 
onder voorbehoud van lopende onderhandelingen. Vaststelling van de documenten dient dit jaar plaats
te vinden, omdat anders de BIZverordening in 2023 niet kan ingaan. 
Openbaarheid
Het agendapunt is openbaar. 

AANWEZIGEN

mailto:griffie@papendrecht.nl


Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
Jan-Peter Hoste
Ninetta Lorenc
Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
Edwin Markus – extern projectleider BIZ Centrum Papendrecht
Johan Weeber – voorzitter Stichting BIZ Centrum Papendrecht 
Verwacht je insprekers? Nee
Agendering college gepland op: 
23 augustus 2022 themasessie college
27 september 2022 collegebesluit


