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Er wordt in Oosterbeek en Renkum sinds enkele jaren in de kernwinkelgebieden reclamebelasting 

geheven. De inkomsten die wij hieruit ontvangen worden uitgekeerd als subsidie aan de 

ondernemersverenigingen. Zij zetten de subsidie in voor de versterking van de winkelgebieden, 

bijvoorbeeld voor initiatieven als ‘hanging baskets’, de intocht van Sinterklaas en de aankleding 

van de winkelstraten rond kerst. Als gemeente vinden we samenwerking tussen ondernemers van 

groot belang in ons economisch beleid en de subsidie is daarbij essentieel. 

 

Sinds 2020 hebben veel ondernemers de effecten gevoeld van de verschillende coronamaatregelen. 

Juist de ondernemers in winkelgebieden zijn hier het meest direct door geraakt. Bij de gemeente, 

maar ook bij de ondernemersverenigingen, komen daardoor veel vragen binnen voor 

kwijtschelding. Het instrument reclamebelasting biedt geen ruimte om ondernemers daarin 

tegemoet te komen. Als gemeente bieden we wel de mogelijkheid om gespreid te betalen. Buiten 

de huidige coronamaatregelen om zijn er ook schrijnende situaties denkbaar, bijvoorbeeld bij 

ondernemers die vallen onder de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Ook dan kan de 

gemeente weinig betekenen voor de ondernemer. 

 

Zoals afgelopen jaar in de raad is besproken, wordt oninbare reclamebelasting in mindering 

gebracht op de subsidie aan de ondernemersverenigingen. Dit zorgt er ook voor dat de 

Ondernemersverenigingen onzekerheid hebben over hun begrote inkomsten, wat effect heeft op de 

slagkracht van de verenigingen. Beide Ondernemersverenigingen hebben bij ons hierover hun 

zorgen geuit. De komende tijd zullen de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. Wij 

zijn van mening dat het belangrijk is om in die context het publiek weer naar de winkelgebieden te 

krijgen. 
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Wij willen daarom de ondernemersverenigingen van de winkelgebieden waar reclamebelasting 

wordt geheven eenmalig financiële steun geven van in totaal €20.000. De wijze waarop dit 

juridisch vormgegeven kan worden, onderzoeken we nog. Naar rato van het aantal leden betekent 

dat €12.364 voor Ondernemend Oosterbeek en €7636 voor Ondernemersvereniging Renkum 

Centrum. In de Voorjaarsnota vragen we uw Raad om besluitvorming hierover. De financiële steun 

wordt o.a. gebruikt om voor de jaren 2021 en 2022 binnen de verenigingen een werkgroep op te 

zetten die schrijnende gevallen beoordeelt en op basis daarvan tot (terug)betaling van een bedrag 

ter grootte van de betaalde reclamebelasting kan overgaan. Denkend aan het bij de ondernemers 

zelf leggen van de verantwoordelijkheid willen we hen dan ook zelf de kaders hiervoor laten 

bepalen. Het is volgens ons belangrijk om niet de verwachting te wekken dat iedereen die geraakt 

is door de coronacrisis direct als een ‘schrijnende situatie’ betiteld kan worden.  

 

We willen deze werkwijze graag in 2022 samen met de ondernemers evalueren en bekijken of we 

dit concept bij de driejaarlijkse herziening van het convenant en de verordening structureel kunnen 

en willen toepassen. 

 

Dit voorstel hebben we vanzelfsprekend gedeeld met de Ondernemersverenigingen en kan op hun 

instemming rekenen. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 
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