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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het innen van de reclamebelasting in het centrum 
van Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om eenmalig geen reclamebelasting te innen in het 
reclamebelastinggebied in Tubbergen om onze ondernemers die het zwaar hebben door corona te steunen. 
Ook voor andere dorpen is er de mogelijkheid een beroep te doen op deze corona compensatiegelden voor 
activiteiten in de dorpskern ter bevordering van de levendigheid in het centrum.  
 
Toelichting 
Sinds 2015 wordt in een afgebakend gebied in Tubbergen reclamebelasting geïnd. Elke huurder/eigenaar in 
het gebied betaalt jaarlijks een vast bedrag in de vorm van belasting. De gemeente verstuurt de aanslagen 
en het totaalbedrag dat binnenkomt wordt in de vorm van een subsidie aan de Stichting Ondernemers Hart 
Tubbergen (SOHT) overgemaakt. 
 
De subsidie wordt verleend om het gebied een structurele economische kwaliteitsimpuls te geven en het 
voor de consument en bezoeker van Tubbergen aantrekkelijker te maken en het aantrekkelijk te houden om 
het centrum te bezoeken. Dit gebeurt door de uitvoering van een meerjarenbeleidsplan met 
uitvoeringsagenda binnen dit gebied. Dit plan en de uitvoeringsagenda worden opgesteld door de SOHT in 
overleg met de ondernemersvereniging OHT. Er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Er worden 
fysieke elementen aangebracht, bijvoorbeeld kerstverlichting, bloembakken aan lantaarnpalen. Ook worden 
er promotionele en publiekgerichte activiteiten verricht. Denk hierbij aan de organisatie van verschillende 
evenementen zoals de Rode Loper en Schröder Masterclass. 
 
De detailhandel is door corona zwaar getroffen. Ondernemers waren gedwongen hun winkel te sluiten, 
mochten alleen op afspraak open zijn en er kwamen minder bezoekers toen de winkels wel open waren. 
Mensen bleven weg uit het centrum uit angst voor besmetting met het coronavirus. Ook nu nog voelen 
ondernemers de gevolgen van corona. Het online winkelen is door corona gestegen en dit betekent minder 
fysiek winkelen. Daarnaast moeten de (uitgestelde) betalingen nu alsnog gedaan worden. Kortom, de 
ondernemers hebben het zwaar (gehad) en kunnen wel een financieel steuntje in de rug gebruiken. Normaal 
gesproken gaan eind juni de aanslagen voor de reclamebelasting de deur uit naar alle ondernemers in het 
afgebakende gebied in het centrum van Tubbergen. Iedere ondernemer draagt hiermee hetzelfde steentje bij 
aan het leefbaar houden van de kern Tubbergen en het aantrekkelijk houden van het centrum van 
Tubbergen voor bezoekers. 

 



 
Voorstel is om eenmalig geen reclamebelasting te innen en het totaalbedrag dat normaliter binnenkomt over 
te maken aan de SOHT en dit te bekostigen met de corona compensatiegelden van het Rijk. Zo helpen we 
onze lokale ondernemers en kunnen de activiteiten en investeringen die bijdragen aan het leefbaar en vitaal 
houden van de kern Tubbergen uitgevoerd worden. Met de SOHT worden afspraken gemaakt over de 
besteding. Daarnaast bieden we de centrumondernemers in de andere kernen ook de mogelijkheid om een 
beroep te doen op de corona compensatiegelden voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van de levendigheid in het centrum van hun kern. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


