
              

  

  

  

  

  

 

 

Amendement Centrumfonds  

 

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op 6 november 2014, besprekende de begroting 

2015, 

 

Constaterende dat: 

- De gemeente samen met Harener ondernemers de intentie heeft om de sociale en economische 

functie van het centrum van Haren te versterken en het centrum te verlevendigen; 

- Daartoe een centrumvisie wordt ontwikkeld; 

- De Harener ondernemers binnen deze centrumvisie momenteel werken aan een projectplan 

Centrumfonds om deze intenties te realiseren; 

 

Overwegende dat: 

- Voor de uitwerking van dit projectplan Centrumfonds vrijwel zeker financiële middelen noodzakelijk 

zullen zijn; 

- Het billijk is tenminste een deel van deze financiële middelen via een tariefsverhoging voor niet-

woningen te genereren; 

- Er nu de mogelijkheid is het OZB-tarief voor niet-woningen aan te passen; 

- Het OZB-tarief voor niet-woningen in Haren, ondanks een forse verhoging in 2014, nog altijd veel 

lager is dan in de meeste omliggende gemeenten; 

- Het verhogen van het OZB-tarief voor niet-woningen per procentpunt een bedrag van ca. € 11.000 

oplevert;  

 

Besluit: 

- Het OZB-tarief voor niet-woningen voor 2015 te verhogen met  5 %  boven op het tarief dat 

voorgesteld wordt in de begroting 2015;  

- De extra opbrengst uit deze tariefverhoging in een voorziening met de naam Centrumfonds onder 

te brengen; 

- Het college te mandateren de voorwaarden voor de bestemming van het fonds, in samenspraak 

met het bestuur van Ondernemend Haren, te formuleren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

De fracties van D66 en VVD:  

 



 
 
 
Toelichting: 
 

Het is belangrijk dat de centrumvisie voor Haren op de agenda staat. Een goed functionerend en 
attractief winkelcentrum is voor zowel ondernemers als inwoners van Haren en voor de 
gemeente zelf van wezenlijk belang is 
 Centrumvisie is een integraal plan waarbij veel aspecten m.b.t. de invulling van het centrum aan bod  
komen variërend van parkeren tot groen, van winkelrouting tot marketing . Gemeente en 
ondernemers trekken hierin samen op.  
 
Een onderdeel van de centrumvisie is het Centrumfonds. Het Centrumfonds zal een structureel 
samenwerkingsverband moeten faciliteren van publieke en private partijen, op basis van gelijkheid, 
met als  gezamenlijke inzet de versterking van de sociale en economische positie van het centrum 
van Haren: een toekomstbestendige revitalisering.  
Centrumfonds is een ander fonds dan het Ondernemersfonds welke reeds bestaat. Vanuit 
laatstgenoemde fonds bekostigen de ondernemers vele (eenmalige) promotionele activiteiten die 
belangrijk zijn voor de levendigheid in het dorp zoals Sinterklaasintochten, braderieën etc..  
 


