
Convenant Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort

Ondergetekenden,

De gemeente Zandvoort, vertegenwoordigd door wethouder G. Kuipers op basis van
artikel 171 lid 2 Gemeentewet, handelend ter uitvoering van de besluiten van het College
van Burgemeester & Wethouders van 25 oktober 2076 (2-2016-003537, 2076/091
000909) en 30 mei 2Ot7 (220L7-OO7O52,20771041O00561), en het besluit van de
gemeenteraad van 22 december 2016 (22076-003537, 207617O|O0O77B), hierna te
noemen "de gemeente";

en

De Stichting Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort, opgericht op L2-7-2Ot7 en
vertegenwoordigd door I Fong Chi (voorzitter) en Madelène Spaan (secretaris) hierna te
noemen "de Stichting";

nemen in overweging dat:

. De gemeenteraad op 18 februari 2014 een nieuwe Retail- & Horecavisie heeft
vastgesteld;

. De gemeente en ondernemersverenigingen, VVV Zandvoort en Stichting Marketing
Zandvoort op 27 juni 2015 een uitvoeringsconvenant hebben vastgesteld en
ondertekend met als doel deze Retail- & Horecavisie nader uit te werken en om te
zetten in concrete acties;

. In het afgelopen jaar de gemeente en de ondernemers verenigd in het Kernteam
veel initiatieven en acties hebben ondernomen in het kader van de nadere
uitwerking;

. De gemeente en de betrokken ondernemers, hierna genoemd "partijen", een
gezamenlijk belang hebben om te investeren in de aantrekkelijkheid van het
centrumgebied van Zandvoort zoals omschreven in de Retail- & Horecavisie;

r De betrokken ondernemers en het Kernteam eind 2016 reeds een voorbeeld van
een Activiteitenplan/Innovatieplan met begroting hebben opgesteld en dat op
basis van nu binnenkomende aanvragen de komende maanden gaan herijken, en
de wens hebben uitgesproken te komen tot de vorming van een Ondernemers/
Innovatiefonds;

. Alle ondernemers in de gebieden waar het Ondernemers/Innovatiefonds van
kracht wordt zijn uitgenodigd voor twee bijeenkomsten op 13 juni 2016 en één
bijeenkomst op 10 oktober 2016 om kennis te nemen van de plannen, ideeën in
te brengen en vragen te stellen;

. Na deze bijeenkomsten het voorbeeld-Activiteiten/Innovatieplan met begroting
nader is uitgewerkt en de basis vormt voor het inmiddels opgerichte
Ondernemers/Innovatiefonds. Dit Activiteiten/Innovatieplan met begroting van
destijds is bij dit convenant, hierna genoemd "convenant" gevoegd (bijlage 1);

. Er een Stichting is opgericht om het Activiteiten/innovatieplan uit te voeren. De
statuten van deze Stichting zijn bij dit convenant gevoegd (bijlage 2);

. Partijen voorstander zijn van een verplichte collectieve heffing in de vorm van een
belasting op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
(reclamebelasting) in de aangewezen gebieden zoals onder artikel 2 van dit
convenant omschreven en op bijgevoegde kaarten (bijlage 3) is afgebakend. Het
instrument reclamebelasting zorgt er mede voor dat alle ondernemers hun
bijdrage leveren;

o Het de intentie van partijen is om de opbrengsten van de reclamebelasting
uitsluitend te gebruiken ter uitvoering van het uiteindelijke Activiteiten/
Innovatieplan in de aangewezen gebieden;

. Partijen afspraken wensen vast te leggen in dit convenant;

. De gemeente het bestaande niveau van uitgaven/inspanningen/investeringen in
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het kader van haar publieke taken niet geheel of gedeeltelijk ten laste van de
toekomstige opbrengsten van de reclame-belasting zal brengen, aangezien het
hier om extra middelen gaat die door de ondernemers in de aangewezen
gebieden worden opgebracht en uitsluitend mogen worden ingezet om het
Ondernemers/Innovatieplan met begroting van de Stichting uit te voeren,

Partijen komen het volgende overeen:

Artike! 1. Doel van het convenant
In dit convenant willen partijen de afspraken neerleggen om te komen tot de oprichting
van een Ondernemers/Innovatiefonds in de gebieden zoals omschreven in artikel 2 van
dit convenant. Ook worden de verantwoordingsvoorwaarden voor de Stichting geregeld
inzake de finahciering en realisering van de activiteiten en de subsidieverstrekking
daartoe door de gemeente.

Artikel 2. Omschrijving van de gebieden waarop dit convenant betrekking
heeft

De gebieden waar het Ondernemers/Innovatiefonds betrekking op heeft en waarvoor
wordt beoogd de reclamebelasting in te stellen zijn aangegeven op de bij dit convenant
behorende en daarvan deel uitmakende kaarten (bijlage 3).

Artikel 3. Duur van het convenant
1. Het convenant treedt in werking met ingang van het moment van ondertekening en

heeft in eerste instantie een looptijd van vijf jaren, tenzij zich een van de volgende
situaties voordoet:
- Wijzigingen in voor dit convenant relevante (landelijke) wetgeving en/of besluiten;
- Gerechtelijke uitspraken die van invloed zijn op (de duur van) dit convenant;
- Voortijdige opheffing van de Stichting;
- Het niet nakomen van de in dit convenant gemaakte afspraken door een van de

partijen;
- Het jaarlijkse jaarverslag en de accountantsverklaring (zie artikel B) hier

aanleiding toe geven;
- De evaluatie (zie artikel 9) hier aanleiding toe geeft;
- De gemeenteraad van Zandvoort de Verordening Reclamebelasting Zandvoort

2017 niet vaststelt;
- De gemeenteraad van Zandvoort de Verordening Reclamebelasting Zandvoort

2017 intrekt.
2. Als een van deze situaties zich voordoet, treden partijen in overleg over de alsdan

ontstane situatie.
3. Als het convenant wordt beëindigd, zal het College van Burgemeester & Wethouders

de gemeenteraad voorstellen de Verordening Reclamebelasting Zandvoort 2017 in te
trekken.

4. De looptijd van het convenant impliceert nadrukkelijk geen toezegging over (de
hoogte van) de jaarlijkse subsidieverstrekking door de gemeente.

Artikel 4. Subsidieopbouw
De systematiek van de vigerende Algemene Subsidie Verordening van de gemeente
Zandvoort (ASV) alsmede het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) zijn uitdrukkelijk van toepassing. Daarbij spreken partijen de volgende intenties
u it:

- De hoogte van de subsidie in een kalenderjaar is afhankelijk van de totale
opbrengst van de reclamebelasting in het kalenderjaar. De gemeente zal de
perceptiekosten (dat zijn heffings- en invorderingskosten van belastingen) hierop
niet in mindering brengen;

- Deze totale belastingopbrengst wordt door de gemeente verhoogd met een gelijk
bedrag tot een maximum van €75.000;



- Het totaal van de bedragen hierboven genoemd wordt toegekend aan de Stichting
als subsidie;

- De subsidietoekenning vindt plaats door het College van Burgemeester &
Wethouders van Zandvoort in de vorm van een subsidiebeschikking.

Artikel 5. Subsidieaanvraag
1. De subsidieaanvraag gebeurt conform hetgeen is opgenomen in de vigerende ASV.

Thans geldt onder andere:
a. De Stichting dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in bij het

College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente. Dit verzoek moet
jaarlijks uiterlijk 1 september van het kalenderjaar voorafgaand aan het
betreffende boekjaar worden ingediend bij het College van Burgemeester &
Wethouders;

b. Het College van Burgemeester & Wethouders kan in een uitvoeringsregeling
andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan
te wijzen subsidies.

Artikel6. Activiteiten/InnovatieplanenbegrotingStichting
Voor de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5 van dit convenant dient de Stichting bij
de subsidieaanvraag een Activiteiten/Innovatieplan en een begroting in met de
activiteiten voor de aangewezen gebieden. Het Activiteiten/Innovatieplan en de begroting
worden afgestemd op het vigerende gemeentelijke toeristisch-economische beleid, Ieder
jaar dient het al dan niet gewijzigde plan en een aangepaste begroting te worden
meegestuurd. Het voorlopige Activiteiten/Innovatieplan met de begroting voor het jaar
2Ot7 is als bijlage 1 bij dit convenant gevoegd.

Artikel 7. Prestatieafspraken
1. De gemeente:

a. verplicht zich al het mogelijke te doen om te komen tot vaststelling door de
gemeenteraad van een Verordening Reclamebelasting Zandvoort voor de
gebieden als omschreven in artikel 2 van dit convenant;

b. verplicht zich na inwerkingtreding van de Verordening Reclamebelasting
Zandvoort 2017 tot het uiterste in te spannen om te komen tot het vaststellen
van een jaarlijkse subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 4 en volgende van
dit convenant.

2. Voordat de gemeente afwijkt van deze prestatieafspraken dient daarover
overeenstemming te zijn bereikt met de Stichting. Indien van deze prestatieafspraken
wordt afgeweken zonder voorafgaande overeenstemming, behoudt de Stichting zich
het recht voor dit convenant te beëindigen,

3. De Stichting:
a. zal zich richten op het, in overleg met de betrokken ondernemers, initiëren en

realiseren van de activiteiten zoals vastgelegd in het Activiteiten/Innovatieplan
als bedoeld in artikel 6 van dit convenant;

b. verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt
verstrekt;

c. zal invulling geven aan de statutaire doelstelling van de Stichting;
d. zal geen verplichtingen aangaan die hoger zijn dan de jaarlijkse subsidie van

de gemeente, tenzij met schriftelijke toestemming vooraf van de gemeente;
e. zal geen meerjarige verplichtingen voor investeringen of uitgaven aangaan,

tenzij met schriftelijke toestemming vooraf van de gemeente.
4. Voordat de Stichting afwijkt van deze prestatieafspraken dient daarover

overeenstemming te zijn bereikt met de gemeente. Indien van de prestatieafspraken
wordt afgeweken zonder voorafgaande overeenstemming behoudt de gemeente zich
het recht voor de subsidie in te trekken dan wel voor het komende jaar niet te
verstrekken.
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Artikel 8. Verantwoording na afloop subsidiejaar, aanvraag definitieve
subsid ievaststelling

1. De Stichting dient een aanvraag in om vaststelling van de verstrekte subsidie. De
vigerende ASV regelt de termijn waarbinnen dit moet geschieden. Thans geldt: vóór 1

mei van het jaar volgend op het subsidiejaar.
2. Bij de aanvraag om subsidievaststelling door de Stichting is bijgevoegd een financieel

en inhoudelijk verslag van de door haar gerealiseerde activiteiten.
3. Het financieel deel van het jaarverslag omvat een vastgestelde jaarrekening met een

schriftelijke verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid, van
het Burgerlijk Wetboek.

4. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat in ieder geval een verantwoording van
de uitvoering van het Activiteiten/Innovatieplan en de in dit convenant benoemde
prestatieafspra ken.

5, De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet,
voor rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend
accountantsonderzoek te laten verrichten. De Stichting verleent in dit geval haar
volledige medewerking aan dit onderzoek door het beschikbaar stellen van gegevens
en anderszins.

6. Ter waarborging van publieke waarden als transparantie en verantwoording dient het
Stichtingsbestuur elk jaarverslag op verzoek te presenteren aan de gemeenteraad.

7. Het jaarverslag en/of de accountantsverklaring kunnen voor de gemeente aanleiding
zijn het convenant te beëindigen, te verlengen of aan te passen. De gemeente
behoudt zich het recht voor, indien het jaarverslag en/of de accountantsverklaring
daartoe aanleiding geven, de subsidie in te trekken. Dit geschiedt in de vorm van een
subsidiebeschikking.

Artikel 9. Evaluatie
1. De Stichting zal na drie jaren een evaluatie (doen) verrichten naar het functioneren

van het Ondernemers/Innovatiefonds, waarbij in ieder geval aan de orde komen:
- De wijze van financiering van het fonds;
- De uit het fonds verrichte bestedingen;
- De in de werkgebieden behaalde resultaten met de uit het fonds verrichte

bestedingen;
- De resultaten van de gemaakte afspraken,

2. De evaluatie zal door de Stichting worden verricht vóór 1 augustus 2019 en aan de
gemeente ter beoordeling zijn voorgelegd. Deze evaluatie kan voor partijen
aanleiding zijn het convenant te beëindigen, te verlengen of aan te passen, De
gemeente behoudt zich het recht voor, indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft,
de subsidie in te trekken. Dit geschiedt in de vorm van een subsidiebeschikking.

Artikel 1O. Vaststelling subsidie en eindafrekening
1. De vigerende ASV regelt de termijn waarbinnen het College van Burgemeester &

Wethouders van Zandvoort de hoogte van de subsidie definitief vaststelt. Thans is
dit: binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag voor vaststelling van de
subsidie als bedoeld in artikel B van dit convenant.

2. Als minder aan voorschotten is uitgekeerd dan de opbrengst van de reclamebelasting,
inclusief aanvulling door de gemeente als bedoeld in artikel 4, derde lid, van dit
convenant, zal de gemeente dit bedrag overmaken samen met de eerstvolgende
betaling van een voorschot.

3, Als meer aan voorschotten is uitgekeerd dan de opbrengst van de reclamebelasting
inclusief aanvulling door de gemeente als bedoeld in artikel 4, derde lid van dit
convenant, verplicht de Stichting zich om alsdan de teveel uítbetaalde subsidie terug
te betalen, Het vaststellen van de eindafrekening vindt plaats in de vorm van een
subsidiebeschikking,

Artikel 11. Bevoorschotting subsidie
1. De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie.



2. In het besluit tot subsidieverlening worden de hoogte en de termijnen van de
voorschotten bepaald.

Artikel 12. Beëindiging van het convenant
1. Indien één der partijen tussentijds dit convenant wil beëindigen, of de gemeente de

subsidieverlening wil stopzetten, dan gelden daarvoor de volgende afspraken:
a. beëindiging door een der partijen van dit convenant of het stopzetten van de

subsidie door de gemeente kan alleen schriftelijk plaatsvinden door middel van
een aangetekende brief met een opzegtermijn van twaalf maanden;

b. de hiervoor genoemde brief moet voldoende zwaarwegende redenen bevatten
voor deze beëindiging of stopzetting;

c. een geschil over de beëindiging of stopzetting wordt voorgelegd aan een (na
onderling overleg aan te wijzen) mediator die is ingeschreven in het register
van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN);

d. indien mediation niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil voorgelegd aan
de bevoegde rechter.

2. Na beëindiging van het convenant zal het College van Burgemeester & Wethouders,
voor zover dat nog niet is geschied, aan de gemeenteraad voorstellen de Verordening
Reclamebelasting Zandvoort in te trekken, nadat voldaan is aan alle financiële
verplichtingen.

3. Als na beëindiging van dit convenant bij de Stichting een batig saldo overblijft, zal dit
door de Stichting conform haar statuten worden besteed. Indien na beëindiging van
dit convenant bij de Stichting een tekort overblijft, zal dit voor rekening en risico van
de Stichting blijven. De Stichting dient aan de gemeente jaarlijks schriftelijk te
berichten hoe dit risico in de jaarrekening is verwerkt.

Artikell3. Slotbepaling
De in dit convenant opgenomen bepalingen zijn een aanvulling op het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening Zandvoort 2076.

In tweevoud opgesteld en ondertekend te Zandvoort op ..................

Gemeente Zandvoort Stichting Ondernemers/ïn novatiefonds
Zandvoort

Wethouder Voorzitter Secreta ris

Bijlagen:

1. Voorlopig Activiteiten/Innovatieplan van de Stichting en bijbehorende voorlopige
begroting 2077 als bedoeld in artikel 6 van dit convenant;
Conceptstatuten van de Stichting;
Omschrijvingen en kaarten van de aangewezen gebieden, als bedoeld in artikel 2
van dit convenant.

2.
3.

Voorzitter


