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16 804 Werken en Ondernemen
Beslisnota
Subsidieverlening 2017 Stichting Centrum Management Wijchen
Wijchen, 10 januari 2017
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
In te stemmen voor het jaar 2017 met een budgetsubsidie van € 120.000
aan het CMW, conform de ingediende begroting.
Inleiding
In 2013 heeft uw raad ingestemd met het afsluiten van een convenant met
het CentrumManagementWijchen (CMW). Met het afsluiten van het
convenant heeft de gemeente zich verbonden tot het heffen van
Reclamebelasting. De inkomsten hiervan mogen alleen gebruikt worden ter
afdekking van de onder voorwaarden uit te keren subsidie aan het CMW,
onder aftrek van kosten voor Wijchen van het heffen en innen van de
Reclamebelasting. Het CMW dekt met de subsidie de begrote kosten van
het CMW af. In zijn totaalbegroting zijn kosten van activiteiten ten
behoeve van het afgebakende gebied opgenomen waarin belasting wordt
geheven en de organisatiekosten van het CMW.
Bij de voorlopige beschikking en toekenning van subsidie van enig jaar
houden we rekening met saldo verrekening inkomsten Reclamebelasting
en perceptiekosten van oude heffingsjaren. Hiermee wordt gegarandeerd
dat over de jaren heen de invoering en uitvoering van Reclamebelasting
voor de gemeente kostenneutraal uitvalt.
Alle inkomsten uit Reclamebelasting onder aftrek van perceptiekosten en
organisatiekosten van het CMW zijn beschikbaar voor hun geplande
activiteiten. Op de subsidie is de actuele Subsidieverordening van
toepassing.
Beoogd effect
Het economisch functioneren van het centrumgebied en de leefbaarheid
ervan te versterken door vergroten van de aantrekkelijkheid van het
afgebakende centrumgebied van Wijchen.
Argumenten
1.1. De begrote activiteiten voldoen aan de doelstelling van het CMW.
Het ingediende activiteitenprogramma draagt bij aan een versterking van
het afgebakende centrumgebied.
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1.2. De Subsidieverordening is van toepassing op de te verstrekken
subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie over 2017 dient het CMW
verantwoording af te leggen over de bestede middelen. Indien de
voorgestelde activiteiten niet conform planning uitgevoerd kunnen worden,
zal het CMW, conform artikel 2.1 lid 2 van de subsidieverordening het
college in een zo vroeg mogelijk stadium informeren.
1.3 De opbrengsten van de Reclamebelasting worden ingezet ter
versterking van het afgebakende centrumgebied
De te verwachten opbrengst Reclamebelasting 2017 zal worden ingezet.
Daarnaast dient CMW in haar uitgaven rekening te houden met een tekort
van € 2k op de opbrengst Reclamebelasting uit 2015 (opbrengst minus
vastgestelde subsidie) Daardoor worden alle netto opbrengsten van de
Reclamebelasting beschikbaar voor de versterking van het afgebakende
centrumgebied.
Kanttekeningen
1.1. Toetsing van de in de begroting opgenomen activiteiten dient te
geschieden op hoofdlijnen.
Vanuit het in 2013 afgesloten convenant heeft uw raad een toetsende rol
op de voorgestelde activiteiten en geen initiërende rol ten aanzien van uit
te voeren activiteiten. Het college treedt in overleg met het CMW over de
voortgang. Indien het CMW wijzigingen in het activiteitenprogramma wil
aanbrengen, treed zij daartoe in overleg met het college. Dit is conform de
subsidieverordening. Het college toetst dan of dit past binnen de
doelstellingen.
Financiën
De te verlenen subsidie bedraagt € 120k. De verwachte opbrengst
Reclamebelasting 2017 (€ 122k), onder verrekening van het tekort uit
2015 (€ 2k) wordt ingezet ter dekking van deze subsidie.
Uitvoering
Het college heeft een voorschot verleend van € 30.000, om CMW in staat
te stellen hun activiteiten uit de voeren. In 2017 geschiedt verantwoording
en vaststelling op basis van de geldende Subsidieverordening.
Burgerparticipatie
N.v.t.
Bijlagen
Begroting 2017
Gerelateerde stukken
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
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De Burgemeester,
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De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
10 januari 2017
besluit:
In te stemmen voor het jaar 2017 met een budgetsubsidie van
€ 120.000 aan het CMW, conform de ingediende begroting.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
…
De voorzitter,

De griffier,
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