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Binnenstadsmanagement

Geachte raads- en duoburgerleden,
Op 30 januari jl heeft de gemeenteraad de motie van Lijst Linssen: Ondernemersfonds en Sterck aangenomen. Op 3 juli
jl heeft wethouder Linssen de commissie Burger en Bestuur toegezegd u over de voortgang te informeren. Op 10 juli jl is
een brief door alle raadsfracties aan ons gestuurd om nadere informatie en voortgang te bespoedigen.
Inzetten bemiddelaar
In het project binnenstad is een van belangrijkste speerpunten de doorontwikkeling van binnenstadsmanagement. Een
goed functionerend binnenstadsmanagement is belangrijk voor een vitale en levendige binnenstad. Op 31 januari 2014
heeft de raad een motie aangenomen die deze doorontwikkeling onderschrijft. Vanuit het project binnenstad wordt het
proces vormgegeven om te komen tot een constructieve door ondernemers binnenstad gedragen
oplossing/doorontwikkeling. De wijze waarop stakeholders in onze binnenstad elkaar de afgelopen periode bejegenen is
weinig constructief. Huidige verhoudingen en situatie maken de kans op een gedragen doorontwikkeling klein. Met het
inzetten van een bemiddelaar kan dit proces mogelijk tot een constructieve oplossing leiden. Het vinden van een juiste
bemiddelaar heeft langer geduurd dan voorzien. Wij hebben onlangs ingestemd met het aanstellen van de heer
G. Verpaalen als bemiddelaar. De heer Verpaalen zal in de periode augustus 2014 - september 2014 gesprekken
voeren met direct betrokken partijen (Ondernemersvereniging Sterck en Stichting Bi-zone). Indien nodig zullen wij u
nader informeren over de bevindingen van de heer Verpaalen.
Continueren gemeentelijke subsidie voorde binnenstad
De afgelopen jaren zijn diverse evenementen en activiteiten binnenstad (mede) gefinancierd door een extra jaarlijkse
subsidie groot 6 93.000. Continuering van deze subsidie vinden wij belangrijk voor het behoud van aantal aansprekende
evenementen (zoals Krabbenfoor) en activiteiten in de binnenstad, zeker gezien huidige economische omstandigheden.
Op basis van eerdere ervaringen hebben wij besloten vanaf 1 januari 2015 zelf de regie te gaan voeren over deze
subsidie.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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