Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 2019-2023
Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting
1. Het college van burgemeester en wethouders draagt de organisatie en uitvoering van de
draagvlakmeting in de zin van artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (hierna
te noemen “Wet BIZ”) op aan de teammanager economie en duurzaamheid.
2. De draagvlakmeting staat onder toezicht van een notaris.
3. De telling geschiedt door de notaris in aanwezigheid van een medewerker van het team
economie en duurzaamheid van de gemeente Stichtse Vecht.
4. De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een proces verbaal van
de uiteindelijke uitslag.
Artikel 2 Bijdrageplichtige
1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het
betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen
inwerkingtreding van de Verordening bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 20192023 uit te spreken.
2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de
Verordening bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 2019-2023 daadwerkelijk een
bijdrage zullen zijn verschuldigd.
Artikel 3 Procedure draagvlakmeting
1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.
2. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige krijgt per post een aan hem/haar
geadresseerd stemformulier met een begeleidende brief. Voor de adressering wordt gebruik
gemaakt van de administratie gemeentelijke heffingen.
3. Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis)
antwoordenvelop meegestuurd.
4. Het stembiljet moet in een gesloten antwoordenvelop worden gezonden naar het opgegeven
postadres, danwel worden afgegeven aan de balie bij het gemeentehuis aan de
Endelhovenlaan 1 in Maarssen.
5. Het stembiljet vermeldt de dag waarop het stembiljet uiterlijk door de gemeente Stichtse Vecht
moet zijn ontvangen.
6. Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de
bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken
om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.
7. Het stembiljet mag pas worden geopend bij de bepaling van de uitslag.
8. 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 4 Ongeldigheid stembiljet
1. Ongeldig is het stembiljet:
a. waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
b. waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
c. dat blanco retour is gezonden;
d. dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.
e. dat anderszins foutief, zoals niet ondertekend, is ingevuld;
2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden
uitgebracht.
3. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.
Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

De notaris stelt schriftelijk, met inachtneming van artikel 5 van de Wet BIZ, de uitslag van de
desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.
Artikel 6 Bekendmaking uitslag
De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door een geanonimiseerde publicatie op de
website www.stichtsevecht.nl.
Artikel 7 Niet voorziene gevallen
De teammanager economie en duurzaamheid beslist over duiding van dit reglement en over de daarin
niet voorziene gevallen.
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone
Breukelen-Centrum 2019-2023.
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