REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE GEBRUIKERS WINKELCENTRUM
WESTERMARKT TILBURG

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Tilburg;

b.

de verordening: de verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Winkelcentrum Westermarkt Tilburg
2022-2026;

c.

de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

d.

de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting
De

gemeente Tilburg

is

verantwoordelijk

voor de

organisatie

van de draagvlakmeting voor

de

Bedrijveninvesteringszone gebruikers Winkelcentrum Westermarkt Tilburg 2022-2026;
Artikel 3 Bijdrageplichtige
1.

Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied
wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk vóór of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te
spreken.

2.

Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening
daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting
1.

Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

2.

De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de
draagvlakmeting betrokken personen bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZadministratie.

3.

Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het stembiljet uiterlijk moet zijn ontvangen bij notaris Mr.
H.C.M. Huijbers werkzaam bij Appels notarissen Stationsstraat 31 in Tilburg, dan wel diens waarnemer of
opvolger, hierna te noemen de notaris.

4.

Er zal een stemmoment voor de BIZ gebruikers Westermarkt worden georganiseerd op vrijdag 17 juni 2022
om 19.30 uur in Tuinhuis Culinair, Westermarkt 5 in Tilburg. Alle bijdrageplichtigen in het afgebakende BIZ
gebied worden uitgenodigd hun stem voor of tegen het instellen van de BIZ gebruikers Winkelcentrum
Westermarkt Tilburg 2022-2026 uit te brengen op de bijeenkomst. Men dient zich te legitimeren bij het
uitbrengen van de stem.

5.

De stemgerechtigde ontvangt zijn stembiljet(ten) tijdens de bovengenoemde bijeenkomst (art 4, lid 4).
Stemgerechtigden die niet aanwezig zijn op de bijeenkomst ontvangen het stembiljet met een toelichting
op de verordening en het BIZ-plan persoonlijk 18, 20 of 21 juni 2022 of per aangetekende post (verzending
donderdag en vrijdag 23 en 24 juni 2022).

6.

Als het stembiljet is zoekgeraakt of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één dag
voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling
van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldige
uitgereikte stembiljet.

7.

De stemgerechtigden die op de bijeenkomst zoals genoemd in art 4, lid 4 niet hun stem uitbrengen, worden
in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 tot 17.00 uur hun stembiljet in te leveren ten
kantore van de notaris. De stemgerechtigden dienen zich te legitimeren.

8.

Stemgerechtigden die de voorkeur geven aan digitaal stemmen kunnen het toegezonden stembiljet ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs - mailen aan de notaris op het
mailadres: h.huijbers@appelsnotarissen.nl. Deze mail dient uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 vóór 17.00 uur door
de notaris te zijn ontvangen.

9.

Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering
van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet
1. Ongeldig is het stembiljet:
• waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
• dat niet ondertekend is door of namens de stemgerechtigde;
• dat na 8 juli 2022 om 17.00 uur wordt ontvangen.
Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet dan wel een door de gemeente nieuw uitgereikt
stembiljet als bedoeld in artikel 4 lid 6 kan een stem worden uitgebracht.
2. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting
De betrokken notaris stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende
draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na sluiting van de stemtermijn vast.
Artikel 7 Bekendmaking uitslag
De uitslag van de draagvlakmeting wordt na het collegebesluit openbaar gemaakt uiterlijk op vrijdag 22 juli 2022.
Artikel 8 Niet voorziene gevallen
De betrokken notaris beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.
Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op datum van ondertekening.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone gebruikers
Winkelcentrum Westermarkt Tilburg 2022-2026.
Gemeente Tilburg,

Miranda Wijnstekers
afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

