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Algemeen
Met deze folder geven wij u aanvullende informatie over de aanslag reclamebelasting. Op het
aanslagbiljet vindt u meer informatie over de betaling. Heeft u meer inhoudelijke vragen? Neem dan
contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 754. Of stuur een e-mail naar
belastingen@putten.nl. Ook kunt u op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur terecht in het gemeentehuis bij de balie Belastingen.

Belastingplicht en tarieven
Een aanslag reclamebelasting wordt opgelegd
voor ieder object in het dorpscentrum met een
openbare aankondiging of reclame-uiting. Het
heffingsgebied is onderverdeeld in een kerncentrumgebied en overig centrumgebied. Er geldt
een vast bedrag per vestiging, ongeacht de oppervlakte van de reclame-uiting. Het tarief bedraagt
€ 550,00 per vestiging per jaar in het kerncentrumgebied. Het tarief voor het overig centrumgebied
is € 400,00 per vestiging per jaar.

Wijzigingen in de loop van het
belastingjaar

mers in het heffingsgebied te behartigen. Dus zowel voor leden als niet-leden van de ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten (WCP). Met het
subsidiebedrag worden activiteiten en voorzieningen in het dorpscentrum gefinancierd. De stichting
stelt hiervoor jaarlijks een exploitatiebegroting op
met een activiteitenplan en het college van burgemeester en wethouders stelt op basis daarvan het
subsidiebedrag vast. De prestatieafspraken tussen
de stichting en de gemeente zijn vastgelegd in een
convenant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u
binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. Dit kunt u doen
bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten,
Postbus 400, 3880 AK PUTTEN. In het bezwaarschrift moet minimaal zijn vermeld: uw naam en
adres, de naam van de belasting, het aanslagnummer en de reden waarom u bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op.

U ontvangt een aanslag reclamebelasting voor het
hele jaar. Wanneer de belastingplicht in de loop
van het kalenderjaar eindigt, krijgt u vermindering
voor de resterende maanden. Wanneer de belastingplicht in de loop van het jaar begint, wordt er
een aanslag opgelegd voor het aantal maanden
dat nog resteert in het kalenderjaar. Een belanghebbende kan een verzoek om ontheffing indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente
Putten.

Besteding van de reclamebelasting
De netto-opbrengst van de belasting wordt als
subsidie overgemaakt aan Stichting Ondernemersfonds Putten (www.sop-putten.nl). Deze stichting
heeft als doel om de belangen van alle onderne-
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Dit is een uitgave van de gemeente Putten,
januari 2021.
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