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PROCES VERBAAL/19W64668/AW/MD
Heden, achttien juni tweeduizend negentien, ben ik, mr. Ann Bernardette Louise  -
Wijers, notaris te Heeze-Leende, overgegaan tot het opmaken van een proces  
verbaal van het op elf juni tweeduizend negentien tussen ongeveer zestien uur en -
vijfenveertig minuten (16:45 uur) en twintig uur en dertig minuten (20:30 uur) 
verhandelde in dorpshuis 't Perron, locatie 107, te Heeze-Leende, ten verzoeke van
de heer Henricus Johannes Maria Venner, in zijn hoedanigheid van 
heffingsambtenaar A2 gemeenten, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van de
Gemeente Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2, postcode: 5591 HS, geboren
te Meijel op vijftien september negentienhonderdeenenzestig, hierna ook te  
noemen:  de heffingsambtenaar , die daartoe is aangesteld bij besluit van  
zevenentwintig november tweeduizend zeventien door de Directieraad van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A-2 gemeenten, kantoorhoudende te
Heeze, Jan Deckersstraat 2, postcode 5591 HS,  
in deze handelend namens de ge eente Heeze-Leende, gevestigd aan de Jan  
Deckersstraat 2, postcode 5591 HS, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
onder nummer 17274037, hierna te noemen:  de gemeente .  
Naast genoemde heer Venner was in dorpshuis 't Perron, locatie 107, aanwezig  -
mevrouw Gertruda Gerarda Johannes van Bree-van Dinteren, geboren te Geldrop -
op 19 oktober 1975, 
in haar functie van Beleidsadviseur Economische Zaken/ Bedrijfscontactfunctionaris.
De heffingsambtenaar verklaarde vooraf: 
- dat de gemeente heeft besloten tot het organiseren van een draagvlakmeting in -

verband met de voorgenomen invoering van een Bedrijveninvesteringszone voor
het Centrumgebied Heeze; 

- dat het College van Heeze-Leende op eenentwintig mei tweeduizend negentien -
het “Stemprotocol voor de stemprocedure van de BIZ-centrum Heeze 2020-2022 
heeft vastgesteld, van welk Stemprotocol een kopie aan dit proces verbaal is 
gehecht; 

- dat de gemeenteraad op zevenentwintig mei tweeduizend negentien de  
“Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze 2020-2022  heeft 
vastgesteld, van welke Verordening een kopie aan dit proces verbaal is gehecht;

- dat alvorens de gemeente kan besluiten tot invoering van een  
Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze een draagvlakmeting dient plaats te -
vinden; 

- dat het College van Heeze-Leende iedere bij de gemeente bekende  
bijdrageplichtige na vaststelling van de verordening in de gelegenheid dient te  
stellen zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken door middel -
van een draagvlakmeting; 

- dat van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen voor de invoering van een --
Bedrijveninvesteringszone voor het Centrum Heeze in principe sprake is als uit --
de uitslag van de draagvlakmeting blijkt dat: 
a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen  

inwerkingtreding heeft uitgesproken; 
b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft 
uitgesproken, en 

c. de som van de WOZ (waardering onroerende zaken) waarden van   
onroerende zaken in gebruik bij dan wel in eigendom van bijdrageplichtigen  
die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding, hoger is dan de som van
de WOZ waarden die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding; 

- dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze 
Leende verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de 
draagvlakmeting; 
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- dat een notaris zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum elf juni tweeduizend  
negentien schriftelijk de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting vaststelt;

- dat Notariskantoor Annet Wijers, bij hoofde van mr. A.B.L. Wijers, notaris te  
Heeze-Leende , hierna ook te noemen: "notaris , door de gemeente is  
aangewezen als notaris;    

- dat overeenkomstig het  Stemprotocol voor de stemprocedure van de BIZ 
centrum Heeze 2020-2022  vierennegentig (94) stemformulieren met een  
begeleidende brief zijn uitgereikt aan de stemgerechtigde bijdrageplichtigen; 

- dat in totaal drie (3) duplicaat-stemformulieren aan stemgerechtigde  
bijdrageplichtigen zijn uitgereikt; 

- dat indien er een duplicaat-stemformulier is uitgereikt als vervangend 
stemformulier én het vervangen stemformulier (eveneens) is geretourneerd de  
stemming op het vervangende stemformulier leidend is; 
Uitslag stemming 
Zoals vermeld in het stemprotocol konden de stemgerechtigden op drie 
verschillende wijzen hun stem uitbrengen.   
Vanaf uur (20:00 uur), nadat het stemlokaal was gesloten, zijn onder toezicht van  
mij, notaris, de stemformulieren geteld en geopend.  
In totaal zijn achtendertig (38) stemformulieren ontvangen op de wijzen zoals 
omschreven in het "Stemprotocol voor de stemprocedure van de BIZ-centrum  
Heeze 2020-2022". 
Alle achtendertig (38) uitgebrachte stemmen waren geldig.  
Op dertien juni tweeduizend negentien zijn door genoemde mevrouw Van Bree-van

interen op mijn kantoor vijf (5) enveloppen met stembiljetten afgegeven. 
Vier (4) van deze enveloppen hadden een poststempel de dato elf juni tweeduizend
negentien. Deze stembiljetten zijn volgens de heffingsambtenaar tijdig ontvangen. --
Van deze vier (4) stembiljetten was een (1) stembiljet ongeldig.   
Één envelop had een poststempel van na elf juni tweeduizend negentien en is 
daarmee, aldus de heffingsambtenaar, ongeldig. 
Op zeventien juni tweeduizend negentien zijn door genoemde mevrouw Van Bree-
van Dinteren op mijn kantoor zeventien (17) ongeopende enveloppen afgegeven  
die, naar mevrouw Van Bree vermoedt, stembiljetten bevatten. Deze enveloppen  
vermelden geen poststempel. Van deze enveloppen is, aldus de heffingsambtenaar,
niet vast te stellen wanneer deze door de gemeente Heeze-Leende zijn ontvangen.
Op achttien juni tweeduizend negentien zijn door genoemde mevrouw Van Bree-van
Dinteren op mijn kantoor drie (3) ongeopende enveloppen afgegeven die, naar 
mevrouw Van Bree vermoedt, stembiljetten bevatten.  
Deze enveloppen vermelden een poststempel van na elf juni tweeduizend negentien
en zijn daarmee, aldus de heffingsambtenaar, ongeldig. 
In totaal zijn door mij op elf juni tweeduizend negentien meegenomen respectievelijk
door voornoemde mevrouw Van Bree afgegeven op mijn kantoor, in totaal 
drieënzestig (63) stembiljetten/enveloppen. 
DEZE AKTE 
is in minuut en als proces-verbaal verleden te Heeze op de datum in het hoofd van -
deze akte voormeld.  
(Volgt ondertekening)
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