Activiteitenplan 2017 BIZ Bruine Kilhaven
Inleiding
Per 1 januari 2017 gaat de BIZ Bruine Kilhaven van start. In de uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine
Kilhaven 2017 is afgesproken dat jaarlijks een activiteitenplan voor het daaropvolgend jaar wordt
gemaakt. Het activiteitenplan biedt inzicht in de acties die de Stichting BIZ Bruine Kilhaven concreet
gaat uitvoeren.

Schoon / heel / veilig
Camerabeveiliging
De huidige camera’s voldoen niet meer. De beelden zijn niet scherp genoeg en voldoen niet meer
aan de eisen van de huidige tijd. Plaatsen van 2 verbeterde nieuwe camera’s en het aanpassen van 3
bestaande camera’s. Om de nieuwe camera’s ook uit te kunnen lezen is het van belang dat ook de
servercapaciteit tbv dataopslag wordt aangepast. Hiervoor dient een nieuwe 2e nieuwe server te
worden ingericht). Omdat het huidige jaarbudget niet toereikend is om dit in 1 keer te doen, wordt
deze investering voorgefinancierd door de OV Bruine Kilhaven.

Schouw KVO-b certificering
In 2016 is de KVO-b certificering behaald. Om dit belangrijke keurmerk te behouden dient jaarlijks
opnieuw een schouw te worden uitgevoerd en moet het veiligheidsniveau op het bedrijventerrein
gehandhaafd blijven. Tijdens een schouw kunnen ook andere voor de BIZ relevante onderwerpen
worden bekeken.

Calamiteitenapp, BHV en KVO-b Info
Er wordt een app ontwikkeld voor alle ondernemers in de BIZ. Hierin kunnen calamiteiten worden
gemeld en gedeeld. Er zit een mogelijkheid in om deze te linken met hulpdiensten. De app kan tevens
worden gebruikt om informatie te delen en bijvoorbeeld meningen te polsen over onderwerpen in
de BIZ Zone

AED huur/koop onderhoud
In 2017 wordt 1 extra AED geplaatst op een openbaar toegankelijke locatie. Daarnaast wordt in kaart
gebracht waar zich bij bedrijven AED’s bevinden. Deze worden op de app geplaatst zodat deze voor
alle ondernemers in de BIZ te vinden zijn.

Bereikbaarheid van het gebied
Bewegwijzering en plattegrond
Er wordt een led paneel geplaatst bij de ingang van het bedrijventerrein. Op de achterzijde wordt
een plattegrond van het bedrijventerrein geplaatst. Op de voorzijde wordt bedrijfsinformatie en
informatie over activiteiten geplaatst.

Uitstraling
Maaiwerk naar niveau A
Er wordt een overleg opgestart met de gemeente om te bespreken hoe het huidige
onderhoudsniveau kan worden verbeterd vanuit de BIZ. Dit betreft vooral het maaien op het
bedrijventerrein.

Promoten bedrijven en website
De huidige website wordt uitgebreid en indien mogelijk gekoppeld aan de calamiteitenapp. In eerste
instantie is het van belang dat bedrijven binnen de BIZ weten van elkaars bestaan en elkaars
activiteiten. In een later stadium wordt tevens gekeken of de website voor meer promotionele
doeleinden naar buiten toe kan worden uitgebreid.

Overig
Bestuurskosten
Het bestuur van de stichting Bruine Kilhaven maakt kosten voor de organisatie van de BIZ. Daarnaast
wordt een jaarvergadering georganiseerd.

Verzekeringen
Het bestuur van de Stichting BIZ Bruine Kilhaven heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
voor de werkzaamheden die ten behoeven van de BIZ worden verricht. Daarnaast is een verzekering
afgesloten voor de beveiligingscamera’s en de slagbomen.

Overige
Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag opgenomen.

Begroting 2017
Inkomsten
Op basis van de gegevens uit december 2017, is de BIZ bijdrage als volgt:
De belasting
bedraagt bij
een waarde
van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tarief
niet meer
€ 100.000
dan
€ 100.001
€ 200.000
€ 200.001
€ 300.000
€ 300.001
€ 500.000
€ 500.001
€ 750.000
€ 750.001 € 1.000.000
meer dan
€ 1.000.000

50
100
150
200
225
250
275

aantal opbrengst
70
79
29
38
24
19
19
278

3500
7900
4350
7600
5400
4750
5225
38725

Hierop worden de perceptiekosten ter hoogte van €1.750,- in mindering gebracht. Het bedrag wat
overblijft voor de BIZ Bruine Kilhaven 2017 bedraagt. € 36.975,-.

Uitgaven:
Camera beveiliging Huur of kopen
maaiwerk niveau naar A niveau
kvo-b certificering
dag en avondschouw
App calamiteiten, BHV en KVO-b info
AED huur/koop onderhoud
bewegwijzering en plattegrond bord
promoten bedrijven en website € 40 p/week
jaarvergadering
onvoorzien
bestuurskosten
verzekeringen
Buffer
totale uitgaven

15.000
5.000
1.650
450
3.000
1.000
2.000
2.000
1.200
1.000
1.200
1.375
2.100
36.975

