Motie BIZ-zen
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 7 mei 2020,
behandelende het voorstel om in te stemmen met een zestal verordeningen
bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) 2021-2025;
overwegende dat:
a) BIZ-zen ondernemers de mogelijkheid bieden om bovenop de inspanningen van
de gemeente te investeren in de kwaliteit en veiligheid van de directe omgeving;
b) er nog dit jaar een draagvlakmeting moet plaatsvinden onder de ondernemers in
onze gemeente over een nieuwe 5-jarige BIZ-periode van 2021 t/m 2025;
c) de coronacrisis een zware wissel trekt op de ondernemers en het draagvlak voor
de BIZ bedreigt, omdat veel ondernemers en bedrijven nu en straks de eindjes
aan elkaar moeten knopen om het hoofd boven water te houden;
overwegende voorts dat:
d) de projecten die de BIZ-zen in de afgelopen jaren in de openbare ruimte van de
binnenstad en de bedrijventerreinen hebben uitgevoerd ter bevordering van
economische ontwikkeling, veiligheid en leefbaarheid succesvol zijn geweest;
e) dat het continueren van de BIZ-zen grote betekenis toekomt bij de heropleving
van de lokale economie na de coronacrisis;
draagt het college op:
1)
2)

3)
4)

incasso van de BIZ-bijdrage 2020 op te schorten tot de start van het kalenderjaar
2021 om de huidige liquiditeitspositie van de ondernemers enigszins te ontlasten;
bij een positieve uitslag van de draagvlakmeting de BIZ-bijdrage voor 2020 voor
dat BIZ-gebied te incasseren in 2021 en de BIZ-bijdrage voor 2021 kwijt te
schelden in het kader van de integrale afweging die moet worden gemaakt bij de
opstelling van de gemeentebegroting 2021;
via het bestuur van de BIZ-zen deze flankerende gemeentelijke maatregel als
steun-in-de-rug en stimulans voor de lokale economie onder de aandacht te
brengen van alle ondernemers en bedrijven in onze gemeente;
alle steun te geven aan de BIZ-besturen, in woord en daad, om een positieve
uitslag van de draagvlakmeting te bewerkstelligen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 7 mei 2020
De griffier,

De voorzitter,

Ingediend door Vincent Zwijnenberg (VVD) en Ernest Oele (VVD)

