Inspraak
Binnen het Huis voor de Binnenstad wordt een aparte stuurgroep ingericht die zich jaarlijks buigt over de inzet van het
fonds. In de stuurgroep neemt van iedere ondernemersorganisatie een vertegenwoordiger plaats. Op dit moment zijn de
volgende organisaties (KvK nummer) bij ons in beeld:
Ondernemersvereniging Bloemerstraat (40144124)
Ondernemersvereniging Hertogstraat (40145851)
Ondernemersvereniging Houtstraat Nijmegen (09164664)
Ondernemersvereniging in de Betouwstraat (09173969)
Ondernemersvereniging Koningstraat-Pauwelstraat-Nieuwstraat (40144249)
Ondernemersvereniging Marikenstraat (09122566)
Stichting Evenementen Grote Markt Nijmegen (56002580)
Stichting Ondernemers Hezelstraat Promenades en omgeving (41056888)
Stichting Zakencentrum van Welderenstraat te Nijmegen (41056700)
Vereniging Ondernemers Waalkade (09188244)
Winkeliersvereniging Broma (40145083)
Winkeliersvereniging Molenpoort (40145708)
Via een van deze organisaties heeft iedere ondernemer dus zeggenschap. Is er nog geen organisatie waarbij je zou
kunnen aansluiten dan kunnen wij helpen een nieuwe organisatie op te richten.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met binnenstadmanager Maarten Mulder (m.mulder@centrumnijmegen.nl).

Het Huis voor de Binnenstad
is een samenwerking van:

Tel: 024 322 36 73 | secretariaat@centrumnijmegen.nl | www.centrumnijmegen.nl

BINNENSTADFONDS
NIJMEGEN

Uitnodiging Kick-off meeting
4 september, 20:00 LUX

BINNENSTADFONDS NIJMEGEN
Het Huis voor de Binnenstad werkt op een professionele manier aan de verbetering van het economisch
klimaat van het stadscentrum. De organisatorische inzet en marketing is gericht op het trekken van meer
bezoekers en genereren van meer bestedingen. Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken heeft het
Huis de ambitie een Binnenstadfonds op te richten. Hierdoor kunnen de structurele kosten voor bijvoorbeeld
kerstverlichting, gezamenlijke marketing en activiteiten eerlijk verdeeld worden over alle ondernemers in de
binnenstad. Ondernemers nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid voor concrete initiatieven die
goed zijn voor de binnenstadeconomie.

Wat is het Binnenstadfonds?

Een eerlijke verdeling van de kosten

Een aantrekkelijke, sfeervolle, goed onderhouden, veilige en bruisende binnenstad is van groot
belang voor bezoekers en ondernemers. Het
Binnenstadfonds maakt het mogelijk om het
totaal beeld van de binnenstad te verbeteren en
commercieel te benutten. Het Binnenstadfonds
wordt opgericht voor en door ondernemers, om
gezamenlijke activiteiten te bekostigen in de
binnenstad. Deze activiteiten komen bovenop de
gemeentelijke inspanningen voor de binnenstad.

Een belangrijk voordeel van het fonds is dat
elke ondernemer in het gebied meebetaalt.
Eerlijk verdeeld naar draagkracht, omdat de
heffing gekoppeld wordt aan de WOZ-waarde
van het pand. Hierdoor dragen de grotere ondernemingen wat meer bij dan de kleinere. De hefﬁng is verplicht voor alle ondernemers, waardoor de
kosten niet langer alleen maar terecht komen bij
een beperkt aantal ondernemers.

Het Huis voor de Binnenstad doet namens haar
achterbanorganisaties CNN, KHN, VCON en
VCV een verzoek aan de gemeente om een
belasting te heffen en de opbrengsten in het
Binnenstadfonds te storten. Om het draagvlak
aan te tonen voor de invoering van deze belastingmaatregel nodigen wij je uit om aanwezig
te zijn bij de Kick-off meeting. Op deze avond
leggen wij de bedoeling nog eens uit, is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en beginnen wij met het ophalen van stemverklaringen.

Nog meer kosten?
Betekent de invoering van dit fonds een lastenverzwaring voor jou als ondernemer? Dat hangt er
vanaf. Als je nu al lid bent van een organisatie die de
kerstverlichting verzorgt, dan hoeft die organisatie
na invoering van het fonds die kosten niet meer te
betalen. Het is dan aan de leden van die organisatie
om te besluiten of de contributie omlaag kan of dat die
ruimte gebruikt wordt voor andere activiteiten. Draag
je niet via een lidmaatschap en contributie bij aan de
feestverlichting, dan betekent de invoering van dit
fonds voor jou wel een lastenverzwaring. Maar bedenk
dat we veel meer kunnen doen als iedereen meedoet!

Bijdrage

Wat kunnen we er mee doen?

Om te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van
de kosten is onderstaande staffel opgesteld.

Vanuit het Binnenstadfonds kunnen straks de
jaarlijkse kosten van alle kerstverlichting zoals die
afgelopen jaren in het hele gebied opgehangen is
betaald worden. Daarnaast komt er een marketing
budget waar alle ondernemersorganisaties gebruik van
kunnen maken en zal er budget ingezet worden om
meer beleving rond Sint en Kerst in de binnenstad te
creëren.

Hoe werkt het?

De tarieven zijn in euro’s per jaar, vrijgesteld van BTW.
Hiermee verwachten we een totaal besteedbaar budget voor het
Binnenstadfonds van 135.000 euro.

De bijdrage aan het fonds zal geïnd worden als
reclamebelasting. Dit is een gemeentelijke belasting die op dit moment in Nijmegen niet geheven
wordt. Deze belasting wordt geheven op “openbare
aankondigingen” die vanaf de openbare weg te zien
zijn (groter dan 0,1 m2). Om afspraken en voorwaarden
vast te leggen vragen wij de gemeenteraad een
belastingverordening vast te stellen. In een uitvoeringsovereenkomst tussen het Huis voor de Binnenstad
en de Gemeente wordt vastgelegd dat de belastingopbrengst gestort wordt in het Binnenstadfonds.

Jouw stem is belangrijk
Het plan wordt gesteund door de achterban van het Huis voor de Binnenstad. Verschillende vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties hebben meegedacht en hun steun uitgesproken tijdens de
straatvertegenwoordigersbijeenkomst op 27 juni. Het college van Burgemeester en Wethouders steunt
ons plan en zegt haar medewerking toe,onder de voorwaarde dat het plan breed gedragen wordt. Daarom
is jouw stemverklaring van groot belang!

Gebied

Het gebied van het
Binnenstadfonds
omvat het gebied
binnen de rode lijn.

Planning: dit jaar nog feestverlichting
Na de Kick-off bijeenkomst op 4 september, beginnen we met het inzamelen van alle stemverklaringen. Deze zullen 14
dagen later geteld worden. Daarna legt het college ons voorstel ter besluitvorming voor aan de Gemeenteraad. Bij een
positief besluit zal eind van dit jaar de heffing voor dit jaar nog ingaan. Dit om te voorkomen dat de feestverlichting in
sommige straten niet opgehangen kan worden omdat daar geen geld meer voor is.
Vanaf volgend jaar zal de bijdrage meelopen met de jaarlijkse OZB aanslag.
Bijdrageplichtig worden alle huurders/gebruikers van niet-woningen.
Partijen zonder direct economisch belang, zoals bijvoorbeeld scholen
of kerken, worden vrijgesteld

Uitnodiging Kick-off meeting
4 september, 20:00 LUX

BINNENSTADFONDS NIJMEGEN
Het Huis voor de Binnenstad werkt op een professionele manier aan de verbetering van het economisch
klimaat van het stadscentrum. De organisatorische inzet en marketing is gericht op het trekken van meer
bezoekers en genereren van meer bestedingen. Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken heeft het
Huis de ambitie een Binnenstadfonds op te richten. Hierdoor kunnen de structurele kosten voor bijvoorbeeld
kerstverlichting, gezamenlijke marketing en activiteiten eerlijk verdeeld worden over alle ondernemers in de
binnenstad. Ondernemers nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid voor concrete initiatieven die
goed zijn voor de binnenstadeconomie.

Wat is het Binnenstadfonds?

Een eerlijke verdeling van de kosten

Een aantrekkelijke, sfeervolle, goed onderhouden, veilige en bruisende binnenstad is van groot
belang voor bezoekers en ondernemers. Het
Binnenstadfonds maakt het mogelijk om het
totaal beeld van de binnenstad te verbeteren en
commercieel te benutten. Het Binnenstadfonds
wordt opgericht voor en door ondernemers, om
gezamenlijke activiteiten te bekostigen in de
binnenstad. Deze activiteiten komen bovenop de
gemeentelijke inspanningen voor de binnenstad.

Een belangrijk voordeel van het fonds is dat
elke ondernemer in het gebied meebetaalt.
Eerlijk verdeeld naar draagkracht, omdat de
heffing gekoppeld wordt aan de WOZ-waarde
van het pand. Hierdoor dragen de grotere ondernemingen wat meer bij dan de kleinere. De hefﬁng is verplicht voor alle ondernemers, waardoor de
kosten niet langer alleen maar terecht komen bij
een beperkt aantal ondernemers.

Het Huis voor de Binnenstad doet namens haar
achterbanorganisaties CNN, KHN, VCON en
VCV een verzoek aan de gemeente om een
belasting te heffen en de opbrengsten in het
Binnenstadfonds te storten. Om het draagvlak
aan te tonen voor de invoering van deze belastingmaatregel nodigen wij je uit om aanwezig
te zijn bij de Kick-off meeting. Op deze avond
leggen wij de bedoeling nog eens uit, is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en beginnen wij met het ophalen van stemverklaringen.

Nog meer kosten?
Betekent de invoering van dit fonds een lastenverzwaring voor jou als ondernemer? Dat hangt er
vanaf. Als je nu al lid bent van een organisatie die de
kerstverlichting verzorgt, dan hoeft die organisatie
na invoering van het fonds die kosten niet meer te
betalen. Het is dan aan de leden van die organisatie
om te besluiten of de contributie omlaag kan of dat die
ruimte gebruikt wordt voor andere activiteiten. Draag
je niet via een lidmaatschap en contributie bij aan de
feestverlichting, dan betekent de invoering van dit
fonds voor jou wel een lastenverzwaring. Maar bedenk
dat we veel meer kunnen doen als iedereen meedoet!

Bijdrage

Wat kunnen we er mee doen?

Om te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van
de kosten is onderstaande staffel opgesteld.

Vanuit het Binnenstadfonds kunnen straks de
jaarlijkse kosten van alle kerstverlichting zoals die
afgelopen jaren in het hele gebied opgehangen is
betaald worden. Daarnaast komt er een marketing
budget waar alle ondernemersorganisaties gebruik van
kunnen maken en zal er budget ingezet worden om
meer beleving rond Sint en Kerst in de binnenstad te
creëren.

Hoe werkt het?

De tarieven zijn in euro’s per jaar, vrijgesteld van BTW.
Hiermee verwachten we een totaal besteedbaar budget voor het
Binnenstadfonds van 135.000 euro.

De bijdrage aan het fonds zal geïnd worden als
reclamebelasting. Dit is een gemeentelijke belasting die op dit moment in Nijmegen niet geheven
wordt. Deze belasting wordt geheven op “openbare
aankondigingen” die vanaf de openbare weg te zien
zijn (groter dan 0,1 m2). Om afspraken en voorwaarden
vast te leggen vragen wij de gemeenteraad een
belastingverordening vast te stellen. In een uitvoeringsovereenkomst tussen het Huis voor de Binnenstad
en de Gemeente wordt vastgelegd dat de belastingopbrengst gestort wordt in het Binnenstadfonds.

Jouw stem is belangrijk
Het plan wordt gesteund door de achterban van het Huis voor de Binnenstad. Verschillende vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties hebben meegedacht en hun steun uitgesproken tijdens de
straatvertegenwoordigersbijeenkomst op 27 juni. Het college van Burgemeester en Wethouders steunt
ons plan en zegt haar medewerking toe,onder de voorwaarde dat het plan breed gedragen wordt. Daarom
is jouw stemverklaring van groot belang!

Gebied

Het gebied van het
Binnenstadfonds
omvat het gebied
binnen de rode lijn.

Planning: dit jaar nog feestverlichting
Na de Kick-off bijeenkomst op 4 september, beginnen we met het inzamelen van alle stemverklaringen. Deze zullen 14
dagen later geteld worden. Daarna legt het college ons voorstel ter besluitvorming voor aan de Gemeenteraad. Bij een
positief besluit zal eind van dit jaar de heffing voor dit jaar nog ingaan. Dit om te voorkomen dat de feestverlichting in
sommige straten niet opgehangen kan worden omdat daar geen geld meer voor is.
Vanaf volgend jaar zal de bijdrage meelopen met de jaarlijkse OZB aanslag.
Bijdrageplichtig worden alle huurders/gebruikers van niet-woningen.
Partijen zonder direct economisch belang, zoals bijvoorbeeld scholen
of kerken, worden vrijgesteld

Inspraak
Binnen het Huis voor de Binnenstad wordt een aparte stuurgroep ingericht die zich jaarlijks buigt over de inzet van het
fonds. In de stuurgroep neemt van iedere ondernemersorganisatie een vertegenwoordiger plaats. Op dit moment zijn de
volgende organisaties (KvK nummer) bij ons in beeld:
Ondernemersvereniging Bloemerstraat (40144124)
Ondernemersvereniging Hertogstraat (40145851)
Ondernemersvereniging Houtstraat Nijmegen (09164664)
Ondernemersvereniging in de Betouwstraat (09173969)
Ondernemersvereniging Koningstraat-Pauwelstraat-Nieuwstraat (40144249)
Ondernemersvereniging Marikenstraat (09122566)
Stichting Evenementen Grote Markt Nijmegen (56002580)
Stichting Ondernemers Hezelstraat Promenades en omgeving (41056888)
Stichting Zakencentrum van Welderenstraat te Nijmegen (41056700)
Vereniging Ondernemers Waalkade (09188244)
Winkeliersvereniging Broma (40145083)
Winkeliersvereniging Molenpoort (40145708)
Via een van deze organisaties heeft iedere ondernemer dus zeggenschap. Is er nog geen organisatie waarbij je zou
kunnen aansluiten dan kunnen wij helpen een nieuwe organisatie op te richten.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met binnenstadmanager Maarten Mulder (m.mulder@centrumnijmegen.nl).

Het Huis voor de Binnenstad
is een samenwerking van:

Tel: 024 322 36 73 | secretariaat@centrumnijmegen.nl | www.centrumnijmegen.nl

BINNENSTADFONDS
NIJMEGEN

