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1. INLEIDING

Ondernemingsplan Centrummanagement Best

De ondernemers en de gemeente Best zijn al langere tijd in gesprek over het opstar-

ten van centrummanagement in Best. In de loop van 2010 zijn hiervoor diverse ge-

sprekken gevoerd, bijeenkomsten gehouden en inmiddels is al een beleidsplan cen-

trummanagement opgesteld door Aagris. Er is een Stuurgroep Centrummanagement

Best opgericht die al concrete ideeën heeft over de projecten, de organisatiestruc-

tuur en de financiering van het centrummanagement. De veelheid aan ideeën en

onderliggende stukken vragen momenteel om een verdere uitwerking, concretise-

ring en integratie in een ‘Ondernemingsplan Centrummanagement Best’. Voorlig-

gend rapport is hier het resultaat van.

Totstandkoming ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is vormgegeven op basis van de gesprekken en een werkses-

sie met de Stuurgroep Centrummanagement Best. Er is uitvoerig gesproken over de

projecten, de organisatie en de financiering van het centrummanagement. Daar-

naast heeft er een apart gesprek plaatsgevonden met de gemeente Best om hun

wensen en ambities te verkennen. De volgende rapporten zijn, voor zover relevant,

geïntegreerd in het ondernemingsplan:

• beleidsplan centrummanagement Best (Aagris, 2010);

• marktonderzoek Centrum Best (BLM Adviseurs, 2009);

• distributieplanologisch onderzoek centrum Best (DTNP, 2009);

• structuurvisie Centrum Best (gemeente Best, 2010);

• marktonderzoek Station Best (BLM Adviseurs, 2009).

Compacte rapportage

Gezien de veelheid aan onderliggende rapportages is ervoor gekozen om compact

te rapporteren zonder al te veel achtergrondinformatie. Voor algemene informatie

over centrummanagement verwijzen wij ook graag naar het Handboek Centrumma-

nagement, zoals dat door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant

en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is opgesteld.

Leeswijzer

Achtereenvolgens komen in deze rapportage aan bod:

• ambities, doelstellingen en gebiedsafbakening centrummanagement (H2);

• projectenprogramma centrummanagement (H3);

• organisatie (H4);

• financiering (H5);

• vervolgstappen (H6).
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2. AMBITIES EN DOELSTELLINGEN

Ambitie voor Best-centrum

De ambitie voor Best-centrum is erop gericht de lokale en bovenlokale verzorgings-

positie te versterken door:

• Een bruisend dorpshart te creëren waarin winkelen, wonen, werken, cultuur,

horeca en parkeren zo worden gesitueerd, dat de gezelligheid en alledaagsheid

van het dorp worden versterkt.

• Voor de inwoners van de gemeente een goede verzorging te bieden in de bood-

schappensfeer, aangevuld met een compleet pakket aan alledaags non-food, ho-

reca en dienstverlening. Momenteel blijft de koopkrachtbinding in de niet-

dagelijkse artikelensector op gemeenteniveau (52%) nog achter bij het landelij-

ke gemiddelde in vergelijkbare plaatsen (circa 57%)
1
. Door de uitvoering van het

centrumplan en de bijbehorende groei van het modische en overig recreatieve

aanbod kan in het centrum van Best de lokale koopkrachtbinding flink toene-

men. Gezien de nabije ligging van Eindhoven blijven de ontwikkelingsmogelijk-

heden wel gelimiteerd.

• Best-centrum wil ook graag de verzorgingsfunctie voor de omliggende kernen

als Boxtel, Eindhoven-Noord, Son en Breugel, Middelbeers, Oirschot, Sint Oeden-

rode en Liempde versterken. Best is voor deze consumenten goed bereikbaar.

Zonder overdreven ambities te tonen, liggen er zeker kansen om meer consu-

menten uit het relatief grote verzorgingsgebied te trekken.

Doelstellingen

Aagris heeft in samenwerking met de partners van het centrummanagement de

centrale doelstelling, de subdoelstellingen en de gewenste resultaten voor het cen-

trummanagement opgesteld. Door BRO zijn de doelstellingen op enkele punten nog

aangevuld.

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling luidt als volgt:

Structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente

Best met als doel het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van het

centrum voor de inwoners, ondernemers en bezoekers te verbeteren.

De subdoelstellingen

• Verbeteren van het ondernemersklimaat en de economische positie van het cen-

trum van Best.

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van het centrum.

                                                     
1
 Regionaal Koopstromenonderzoek SRE, BRO 2009
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• Het versterken van het onderscheidend vermogen van het centrum van Best ten

opzichte van omliggende en concurrerende centra.

• Versterken van de verzorgingsfunctie voor minimaal de eigen inwoners en daar

waar mogelijk versterken van de bovenlokale verzorgingsfunctie.

• Het vergroten van het voorzieningenaanbod en de diversiteit aan winkels en

horecagelegenheden in het centrum van Best.

• Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren.

• Verbetering van de aankleding en uitstraling van het centrumgebied.

• In stand houden van een leefbaar, veilig en schoon centrumgebied dat voor een

ieder goed toegankelijk is.

• De veiligheid van het centrum verbeteren door middel van nauwe samenwer-

king tussen het project centrummanagement, de politie en brandweer Best.

• Versterken en intensiveren van de samenwerking overheid en bedrijfsleven met

daarop een centrale regie.

• Versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven onderling.

Gewenste resultaten

• Meer organiserend vermogen, beter contact tussen gemeente, ondernemers en

vastgoedeigenaren.

• Toename van de samenwerkingsbereidheid onder de ondernemers in het cen-

trum.

• Hogere participatiegraad onder ondernemers voor collectieve doeleinden in het

centrum.

• Verhogen verblijfswaarde.

• Meer bezoekers en langere verblijfsduur.

• Toename bestedingen en werkgelegenheid.

• Verbetering promotie / PR en evenementenkalender.

• Kwaliteitsverbetering evenementen.

• Ontwikkelen van een eigen imago.

• Toename van het veiligheidsgevoel bij ondernemers en consumenten.

• Bundelen van kennis en budgetten.

Realisatie met een praktische, uitvoeringsgerichte organisatie

Het centrummanagement Best dient vooral neergezet te worden als een praktische,

uitvoeringsgerichte organisatie zonder te vervallen in een vergadercultuur zonder

duidelijke doelen. Naast (pragmatisch) beleid en coördinatie houdt men zich vooral

bezig met projecten en projectmatig werken.

Gebiedsafbakening

De afbakening van het werkgebied van het centrummanagement is van belang om

de betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over het gebied waar het cen-

trummanagement haar activiteiten op richt. Wanneer er bijvoorbeeld een onderne-

mersfonds wordt ingevoerd op de langere termijn, zullen de publieksgerichte voor-
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zieningen binnen het werkgebied een structurele bijdrage gaan leveren aan de fi-

nanciering van het centrummanagement. In onderstaande figuur is het werkgebied

van het centrummanagement globaal afgebakend. Uiteraard kan het werkgebied

van het centrummanagement op basis van de nieuwe centrumontwikkelingen bijge-

steld worden. Met het oog op het invoeren van een ondernemersfonds is een nauw-

keurigere afbakening van het werkgebied op pandniveau uiteindelijk wel noodza-

kelijk.

Figuur 1: Gebiedsafbakening werkgebied centrummanagement Best
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3. PROJECTENPROGRAMMA

3.1 De indeling van de thema's voor het centrummanagement

Het projectenprogramma van het centrummanagement stoelt gedeeltelijk op het

voorwerk dat gedaan is door Aagris. Aagris heeft op basis van de beschikbare infor-

matie uit beleidsstukken, interviews met betrokkenen, ervaringen opgedaan bij de

gemeente Best en een workshop met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente

en KvK een projectenprogramma voor het centrummanagement opgesteld.

In dit hoofdstuk heeft BRO aan de hand van het voorwerk van Aagris
2
, de eigen

werksessie met de Stuurgroep Centrummanagement en ervaringen elders in het

land het projectenprogramma op een aantal punten uitgebreid en aangescherpt.

Daarnaast is een aantal quick-wins toegevoegd. De projecten worden ondergebracht

onder de volgende thema’s en werkgebieden van het centrummanagement:

• ruimtelijk-economische structuur;

• bereikbaarheid en parkeren;

• beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte;

• promotie, marketing en evenementen;

• communicatie en draagvlak.

Speciale aandacht voor quick-wins

Voor het slagen en het draagvlak van centrummanagement is het belangrijk om ook

oog te hebben voor quick-wins: praktische projecten die snel tot zichtbare resultaten

kunnen leiden. In dit hoofdstuk worden er per themaveld voorstellen gedaan voor

quick-wins.

3.2 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Aanbodversterking, branchering en leegstandsbestrijding

Het is van duidelijke meerwaarde om een brancherings- en acquisitieplan op te stel-

len voor het centrum van Best. Hierbij gaat het niet alleen om detailhandelsfuncties,

maar ook om horeca, cultuur en andere publieksgerichte voorzieningen. Wanneer

het centrumplan tot ontwikkeling komt, zullen er nieuwe winkel(formules) toege-

voegd worden en zullen er verplaatsingen optreden binnen de winkelstructuur. Dit

kan op sommige plekken in het centrum leegstand tot gevolg hebben. Bovendien is

het aanbod aan recreatieve branches in Best-centrum nog beperkt ten opzichte van

referenties (DTNP, 2009) en kan de horecafunctie in het centrum nog versterkt wor-

den. Van belang is dat er een visie komt op de gewenste versterking van de bran-

                                                     
2
 Beleidsplan centrummanagement Best 2010
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chestructuur voor het gehele centrum en dat het brancheringsplan zich niet beperkt

tot het ontwikkelingsgebied in het nieuwe centrumplan.

Aan de hand van een brancherings- en acquisitieplan kan er actief te werk gegaan

worden op het vlak van aanbodversterking, actieve sturing, bestrijding en herinvul-

ling van de leegstand. In de visie van BRO is dit bij uitstek een taak van het cen-

trummanagement, zeker met het perspectief voor de langere termijn. Dit moet ui-

teraard wel in nauwe samenwerking gebeuren met de gemeente (projectorganisatie

centrum) en de private partijen die betrokken zijn bij het centrumplan. Het is be-

langrijk hierover goede werkafspraken te maken.

Onder de noemer van dit project worden door het centrummanagement ook de

volgende werkzaamheden opgepakt:

• Het opstellen van een wervende brochure waarin uiteengezet wordt waarom

retailers en horecazaken zich moeten vestigen in Best.

• Het rechtstreeks benaderen van retailers en horecaondernemers om zich te ves-

tigen in het centrum van Best op basis van een acquisitielijst voor actieve acquisi-

tie van winkels en horecazaken.

• Het opbouwen van een netwerk met vastgoedeigenaren, brancheorganisaties,

winkelketens en individuele ondernemers.

• Het verkennen van verplaatsingswensen en mogelijkheden van ondernemers.

• Opzetten pandenbank: overzicht leegstaande en vrijkomende panden, ook met

gebruik van de bij de gemeente Best beschikbare gegevens. Leegstaande pan-

den direct aanbieden op www.wittevlekkenplannen.nl (hier zijn veel retailers bij

aangesloten) en op de vastgoedsite die aan de gemeentesite gekoppeld is.

• Leegstaande etalages of panden aantrekkelijk maken door het organiseren van

kunst- en cultuurexposities, presentaties van schoolprojecten enzovoort.

Project: Centrummanagement betrekken bij ontwikkeling centrumplan

Het centrumplan Best zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering

van de branchering, routing en uitstraling van het centrum. De behoefte hiertoe

wordt breed onderkend. Het is daarom voor een goede positionering van het cen-

trummanagement van groot belang dat het centrummanagement actief betrokken
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wordt bij de verdere uitwerking van het centrumplan. Het centrummanagement

dient dan ook in de visie van BRO een plaats aan tafel te krijgen in de overlegstruc-

tuur voor het centrumplan. Dit uiteraard wel met mandaat van en een goede terug-

koppeling naar de achterban.

Het centrumplan moet tevens als aanjager en kader gaan fungeren voor andere

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op de thans braakliggende terreinen langs de

Hoofdstraat en voor de Raadhuisstraat. Het is belangrijk om deze in onderlinge sa-

menhang te benaderen.

Het is goed denkbaar dat vanuit de betrokkenheid bij het centrumplan voor het

centrummanagement nieuwe praktische quick-wins kunnen worden uitgezet.

Project: Verbeteren opstelling weekmarkt

Onder de vlag van het centrummanagement dient een discussie geopend te worden

over het verbeteren van de opstelling van de weekmarkt. De weekmarkt staat mo-

menteel met de rug naar de winkels opgesteld en de routing van de weekmarkt

loopt het centrum uit in plaats van het centrum in. Om de synergie tussen de winkels

en de weekmarkt te vergroten zijn er quick-wins te behalen in de opstelling van de

weekmarkt.

Project: Betrekken van vastgoedeigenaren

De vastgoedeigenaren in Best hebben zich onlangs verenigd in de Stichting Ons Cen-

trum. De vereniging zal in eerste instantie niet formeel onderdeel uitmaken van de

Stichting, maar wel als adviseur bij het Stichtingsbestuur aanschuiven. Het is van

belang dat de vastgoedeigenaren zo snel mogelijk formeel worden aangehaakt op

de Stichting Centrummanagement Best en een officiële zetel krijgen in het Stich-

tingsbestuur.

Quick-wins ruimtelijk-functionele structuur

• De braakliggende terreinen naast kapper Hoepelman en naast café d’n Ekker maken een vervallen

indruk. Door met de eigenaren van de beschikbare grond in gesprek te gaan, kan de uitstraling van

de braakliggende terreinen aangepakt worden. Deze plekken kunnen bijvoorbeeld tijdelijk ingericht

worden in samenwerking met lokale hoveniers. Daarnaast kan er met de gemeente overlegd worden

of er mogelijkheden zijn om regels te stellen en te handhaven ten aanzien van het toezien op het

opruimen en afvoeren van sloopresten.

• Tijdens de bouwperiode in het centrum dient er toegezien te worden op een goede uitstraling van

de openbare ruimte en het vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het spannen van

canvasdoeken met een foto van het pand wat er komt te staan voor de panden die verbouwd / ge-

sloopt worden.

• Het verbeteren van de opstelling van de weekmarkt

• Gezamenlijk nadenken over de functie van het Raadhuisplein. Momenteel wordt er te weinig ge-

bruik gemaakt van het plein en de kiosk, bijvoorbeeld in het kader van het organiseren van evene-

menten.

• Vastgoedstichting Ons Centrum z.s.m. officieel aanhaken op de Stichting Centrummanagement Best.
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3.3 Bereikbaarheid en parkeren

Project: Evalueren en verbeteren parkeren en parkeerbeleid

Uit de gesprekkenronde is gebleken dat er diverse knelpunten worden gesignaleerd

op het vlak van parkeren. Dit vraagt om een goede evaluatie gericht op verbete-

ringsvoorstellen onder de vlag van het centrummanagement. De voorkeur van de

ondernemers gaat uit naar het invoeren/behouden van een blauwe zone met be-

houd van gratis parkeren. Interessante aanknopingspunten voor de verbeterings-

mogelijkheden zijn:

• Onderzoeken of de parkeergarage Molenveste opengesteld kan worden voor

het parkeren van ambtenaren, zodat er op maaiveld meer parkeerplaatsen be-

schikbaar komen voor consumenten.

• Mogelijkheden bezien om extra parkeervoorzieningen te realiseren, bijvoor-

beeld rond het gemeentehuis (Raadhuisplein), ook door efficiënter ruimtege-

bruik, maar ook door het plein minder vaak af te sluiten.

• Uitbreiding blauwe zone? Door de ondernemers is bijvoorbeeld de suggestie

gedaan om de blauwe zone in te stellen voor het gehele centrumgebied.

• Het creëren van een parkeerroute met adequate bewegwijzering naar de par-

keerlocaties (ook aan de hand van parkeerfolders).

Project: Fietsparkeerplan

Uit het koopstromenonderzoek SRE (BRO, 2009) blijkt dat circa 30% van de bezoe-

kers aan het centrum van Best per fiets komt. Dit zie je terug in het straatbeeld. Het

grote aantal gestalde fietsen in het centrum van Best geven het straatbeeld een

onrustige, rommelige uitstraling. Door het opstellen van een fietsplan kan bekeken

worden of er mogelijkheden zijn om één centrale (overdekte) fietsenstalling te reali-

seren centraal in het centrum, of er fietsen in delen van het centrum geweerd kun-

nen worden en waar nieuwe fietsenstallingen gelokaliseerd kunnen worden c.q.

bestaande situaties verbeterd kunnen worden.

Project: Praktische voorstellen voor verbetering bereikbaarheid

Bereikbaarheid en parkeren zijn voor de economische positie van het centrum van

Best binnen de regionale concurrentieverhoudingen van groot belang. Het cen-

trummanagement zal daarom continu de vinger aan de pols dienen te houden met

het oog op een optimale bereikbaarheid. Enkele voorstellen vanuit de gesprekken

zijn:

• verminderen doorgaand verkeer Best-centrum; het verder autoluw maken van

de Hoofdstraat kan hier onder andere toe bijdragen;

• verbeteren relatie station-centrum zodat ook de reizigers per openbaar vervoer

meer getrokken worden naar het centrum;

• handhaven bushaltes in het centrum;

• streven naar een efficiënte bevoorrading.
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Op werkgroepniveau (zie hoofdstuk 4) binnen het centrummanagement zullen de

komende periode de sterke en zwakke punten op het vlak van parkeren en bereik-

baarheid verkend worden en zullen praktische voorstellen worden gedaan om de

punten te verbeteren. De werkgroep zal ook de voortgang monitoren.

3.4 Beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte

Project: Herinrichting en opwaardering openbare ruimte

De sfeer en uitstraling van Best-centrum laat te wensen over. In het Koopstromen-

onderzoek SRE 2009 wordt na de variatie in winkels als belangrijkste verbeterpunt

de uitstraling, sfeer en gezelligheid in het centrum genoemd. De openbare ruimte in

het centrum dient aangepakt te worden om de uitstraling en sfeer van het centrum

te verbeteren. Het streven is gericht op een schoon, heel en veilig centrum. Hiervoor

dient een inrichtingsplan opgesteld te worden door de gemeente in samenwerking

met het centrummanagement. Vooruitlopend op het plan kunnen ook diverse

pragmatische zaken als quick-wins voor het centrummanagement worden opgepakt.

Quick-wins bereikbaarheid en parkeren

• Het openstellen van de Molenveste voor ambtenaren zou op de korte termijn bij kunnen dragen

aan het oplossen van het parkeerprobleem.
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Binnen het project van de herinrichting en opwaardering openbare ruimte zijn o.a.

de volgende zaken aan de orde:

• Bloemen en groen: aanplant van bomen, tijdelijke aankleding braakliggende en

open ruimten, hanging baskets, bloembakken, groen aan de gevels.

• Herinrichting openbare ruimte met aandacht voor eigentijdse inrichtingselemen-

ten die passen bij de identiteit van het centrum van Best: banken, verlichting etc.

• Nieuwe fietsenstallingen.

• Nieuwe verlichting op basis van een actueel lichtplan (gericht op veiligheid en

sfeer) bijvoorbeeld gebaseerd op duurzaam LED. Dit uiteraard wel in combinatie

met de huidige sfeerverlichting.

• De betonblokken in de Boterhoek dienen vervangen te worden door bijvoor-

beeld verplaatsbare bloembakken of elektrische paaltjes. De betonblokken beïn-

vloeden op een negatieve manier de uitstraling van het centrum en brengen de

veiligheid in gevaar omdat het centrum zo minder toegankelijk is voor ambulan-

ces, brandweer of politie.

• Nieuwe parasols die multifunctioneel ingezet kunnen worden.

• Stimuleren terrassen: op welke locaties kunnen extra terrassen worden ingezet?

Daarbij ook kijkend naar de Koetshuistuin. Deze moet sowieso een sterkere rela-

tie met het centrum van Best gaan vervullen (ook door het houden van evene-

menten).

• Plaatsen van banieren of vlaggen.

• Accentueren van de entrees naar het centrum, versterken van de relatie met het

station.

• Aandacht voor het aankleden van de kiosk.

• Schoonmaak in de Boterhoek.

• Mogelijkheden bezien om glascontainers en vuilcontainers ondergronds te

plaatsen.

• Het plaatsen van speelvoorzieningen in het centrum zoals een schaakbord of

een jeu de boules baan. Er dienen meer gezellige ontmoetingsplekken gecre-

eerd te worden.

• Hoofdstraat meer autoluw maken door de herinrichting.

• Meer gezelligheid en verblijfskwaliteit rond het Raadhuisplein.

De onder de vlag van het centrummanagement samen te stellen werkgroep (zie

hoofdstuk 4) dient de initiator te zijn van deze initiatieven. Daar dienen ook de juis-

te prioriteiten uiteindelijk bepaald te worden. Daarnaast kan het centrummanage-

ment ook een belangrijke rol spelen bij de communicatie over en het draagvlak voor

de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte.

Project: Beheervisie en -plan

Het centrummanagement dient in samenwerking met de gemeente en de onderne-

mers het initiatief te nemen voor het opstellen van een gezamenlijke beheervisie en

–plan. In de beheervisie wordt opgenomen wat de wensen en eisen zijn ten aanzien
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van beheer en belevingswaarde in het centrum van Best. In de beheervisie wordt

aandacht besteed aan reclame-uitingen, uitstallingen, eenduidige feestverlichting en

sfeerverlichting, terrassenbeleid enzovoort. De beheervisie wordt vertaald in een

beheerplan waarin afspraken en regels (het beleid) worden vastgelegd. In het be-

heerplan staat duidelijk omschreven wie (gemeente en ondernemers) waarvoor ver-

antwoordelijk is. Niet alleen de handhaving van het beleid, maar ook een goede

communicatie en afstemming met en tussen ondernemers zijn uiteindelijk van groot

belang om de belevingswaarde in het centrum te borgen. Een vast aanspreekpunt

bij de gemeente voor beheerszaken kan een goede communicatie en afstemming

bevorderen.

De visie kan ook een belangrijke aanjaagfunctie vervullen voor nieuwe projecten

onder de vlag van het centrummanagement. In de visie van BRO is het ook gewenst

om de regels inzake de uitstallingen aan te scherpen. Met name in de Boterhoek zijn

de uitstallingen nadrukkelijk aanwezig en belemmeren de zichtlijnen en de looprou-

te van de consument.

Project: Stimuleren gevel- en beeldkwaliteit

De uitstraling van de wanden en de gevels in een centrum bepalen mede de attrac-

tiewaarde van een centrumgebied. Het centrummanagement kan via de contacten

met de vastgoedeigenaren een stimulerende en activerende rol spelen in het verbe-
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teren van de gevel- en beeldkwaliteit. Deze rol kan op meerdere niveaus worden

opgepakt:

• inventarisatie verbeterpunten en stimuleren eigenaren;

• opstellen beeldkwaliteitsplan als richtinggevend kader;

• instellen stimuleringsfonds gevel- en beeldkwaliteit;

• prijsuitreiking beste gevel of beste etalage.

Project: Kunst en cultuur in het centrum

Het centrum van Best zou aan identiteit en beeldmerk kunnen winnen door het

toevoegen van meer kunst en cultuur, bijvoorbeeld via een kunstroute door het

centrum (met bijvoorbeeld de klomp als symbool). Dit kan ook als identiteitsdrager

worden meegegeven aan de consument. Het is goed om onder de vlag van het cen-

trummanagement hiervoor initiatieven te ontplooien. Dit kan prima in samenspraak

met lokale of regionale kunstenaars en instellingen.

Project: Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden

Winkelcriminaliteit is in Nederland een aanzienlijke kostenpost, namelijk € 1 miljard

per jaar. Als sectorinstituut voor de detailhandel toont het Hoofdbedrijfschap De-

tailhandel zich actief bij de bestrijding van de winkelcriminaliteit. Op de website

www.hbd.nl zijn veel nuttige tips te vinden. Binnen het programma centrummana-

gement wordt voorgesteld om in Best een traject Keurmerk Veilig Ondernemen

(KVO) op te starten. Dit is vooral gericht op het vergroten van de veiligheid in en om

de winkel.

De mogelijkheden moeten verder onderzocht worden om in 2011 afspraken te ma-

ken tussen het centrummanagement, de adviseur Winkelcriminaliteitsbestrijding van

het HBD, de politie en de brandweer om in 2011 een 0-meting uit te voeren en een

KVO-projectplan (maatregelenmatrix) op te stellen voor Best-centrum. Het advies en

de begeleiding van de HBD-adviseur zijn geheel kosteloos. De enige kosten die wor-

den gemaakt in de eerste fase van het project zijn de kosten voor de certificering

door de KIWA (€ 1.815,-). Daarna kunnen er maatregelen getroffen worden die kos-

ten met zich meebrengen.
3

Project: Cameratoezicht, Burgernet

In het kader van de veiligheid wordt de wens geuit voor cameratoezicht in het cen-

trum van Best. Onderzocht dient te worden of dit haalbaar is. Een alternatief kan

worden geboden door de toepassing van het Burgernet. Dit is een samenwerkings-

verband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werk-

omgeving te bevorderen. Gebruikers krijgen automatisch een ingesproken bericht

via de (mobiele) telefoon of een SMS met het verzoek om uit te kijken naar een dui-

delijk omschreven persoon of voertuig wanneer er bijvoorbeeld een diefstal of in-

                                                     
3
 Bron: www.hbd.nl
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braak is gepleegd, een tasjesroof heeft plaatsgevonden, iemand vermist is of er ge-

weld is gepleegd.

3.5 Promotie, marketing en evenementen

Project: Versterking evenementenaanbod

De belangrijkste evenementen voor het centrum van Best zijn de kermis (ca. 250.000

bezoekers), Best Lekker, Bruisend Best en de Braderie op de derde zondag van sep-

tember. Verder worden er met name kleinere activiteiten georganiseerd door de

ondernemersvereniging MKB Best die jaarlijks herhaald worden. De Stuurgroep Cen-

trummanagement Best heeft de ambitie uitgesproken om een viertal grote evene-

menten te organiseren per jaar die passen bij de identiteit van Best. Van belang is

dat de evenementen herkenbaar zijn en jaarlijks terugkeren zodat de evenementen

ook de mogelijkheid krijgen om te groeien. Om het evenementenaanbod in het

centrum van Best te versterken, heeft de Stuurgroep Centrummanagement al ver-

schillende ideeën:

• De koopzondagen die georganiseerd worden in het centrum van Best kunnen

gekoppeld worden aan de organisatie van evenementen in het centrum.

• De Koetshuistuin is een uniek park dat op dit moment onvoldoende wordt be-

nut. Deze tuin leent zich er goed voor om evenementen te organiseren.

• De kermis kan eventueel uitgebouwd worden door deze te koppelen aan een

evenement zoals ‘De Lentefeesten’ of ‘De Zomerfeesten’. Daarnaast kan de ker-

Quick-wins beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte

• De Stuurgroep Centrummanagement heeft al offerteaanvragen uitgezet voor het plaatsen van

banners, parasols en het realiseren van een lichtplan in het centrum. Ook zijn er ideeën om ‘in-

tegrale palen’ in het centrum te plaatsen die verschillende functies hebben: sfeerverlichting, ge-

luidsinstallatie, banners, hanging baskets enzovoort. Deze projecten zouden, wanneer er geld

beschikbaar is, op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

• De schoonmaak in de Boterhoek behoeft verbetering. Er dient afgesproken te worden wie hier-

voor de verantwoordelijkheid moet dragen: ondernemers, eigenaar en/of gemeente?

• De betonblokken in de Boterhoek dienen vervangen te worden door verplaatsbare bloembak-

ken of elektrische paaltjes.

• Accentueren van de entrees naar het centrum.

• De aankleding van de kiosk verbeteren.

• Uitreiken van een gevelprijs onder ondernemers die bedoeld is om ondernemers te stimuleren

een verbouwing of kleine nieuwbouw zo fraai mogelijk uit te voeren.

• Kunst plaatsen als identiteitsdrager centrum Best.

• Verkiezen beste gevel of beste etalage.

• Aanscherpen uitstallingenbeleid.

• Invoeren Burgernet.
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mis eventueel anders gepositioneerd worden waardoor de horeca er meer pro-

fijt van heeft.

• De braderie in september kan verder uitgebouwd worden door het organiseren

van optredens en het betrekken van de horeca en de culturele sector (naar

voorbeeld Cult en Tumult in Veldhoven).

• In december kan er als eindejaarsactiviteit een kerstmarkt georganiseerd worden

in combinatie met het plaatsen van een ijsbaan. Een prachtig actuele referentie

is www.ijsbaanhorst.nl.

• Er kan eventueel een sportevenement georganiseerd worden in het centrum

zoals een Zeskamp of een Nordic Walking evenement.

Project: Gezamenlijke aanpak en coördinatie promotie, marketing en evenementen

Het centrummanagement Best dient het voortouw te nemen voor een gezamenlijke

aanpak en coördinatie op het vlak van promotie, marketing en evenementen. De in

te stellen werkgroep (zie hoofdstuk 4) moet hiervoor de partijen bij elkaar brengen.

Op deze wijze kan gezocht worden naar de juiste onderlinge afstemming en syner-

gie met ook kansen voor krachtenbundeling en wellicht ook kostenbesparingen.

Uiteraard dient het instellen van de werkgroep wel in goed overleg te gebeuren met

bestaande overlegstructuren.

Project: Praktisch uitvoeringsplan evenementen

Vanuit de in te stellen werkgroep onder de vlag van het centrummanagement dient

een praktisch uitvoeringsplan evenementen Best-centrum opgesteld te worden. In

het uitvoeringsplan kunnen de volgende elementen worden opgenomen:

• functie en kwaliteitsbeeld evenementen;

• gebruik van de locaties (o.a. Koetshuistuin);

• opzetten en beheer evenementenkalender en jaarronde planning;

• bijzondere acties en thema’s;

• de in te zetten communicatiemiddelen; hiervoor zijn meerdere doelgroepen te

onderscheiden; de bewoners, de toeristen, de regioconsumenten, de onderne-

mers, de eigenaren.
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Project: Ontwikkelen van een website en beeldmerk

Het centrum van Best dient herkenbaar en zichtbaar te zijn voor haar bezoekers.

Daarom is het van belang dat er een beeldmerk en website ontwikkeld worden die

aanspreken bij de inwoners van de gemeente en de bezoekers aan Best. Best wil zich

profileren als een gezellig dorp met stadse allure. Ze wil klantvriendelijkheid en ge-

moedelijkheid uitstralen (dorps) met een breed en divers aanbod aan winkels (stads).

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een symbool dat herkenbaar is voor Best en de

eigen identiteit van het dorp weergeeft. Tijdens de workshop van Aagris is ‘de

klomp’ naar voren gekomen als symbool dat het beste het DNA van Best weergeeft.

Er wordt gedacht aan een creatieve en hedendaagse klomp, die in de huisstijl, activi-

teiten en op de website terugkomt.

Een website is een makkelijk communicatiemiddel om het centrum van Best te pro-

fileren en te promoten. Op de website kan onder andere het winkel- en horeca-

aanbod gepresenteerd worden, de activiteitenkalender en de data van de koopzon-

dagen. Daarnaast kan de website ook gebruikt worden om inzicht te geven in de

projecten en de organisatie van het centrummanagement. De website wordt opge-

pakt onder het project ‘Communicatieplan centrummanagement’ (zie paragraaf 3.6).

Project: Organiseren van collectieve marketingacties

De marketingacties van de ondernemers in het centrum van Best komen op dit mo-

ment veelal individueel of in enkele gevallen met een beperkte samenwerking tot

stand. Uit de resultaten van de enquête in het centrum die Aagris op 21 december

2009 presenteerde blijkt dat driekwart van de ondernemers bereid is om collectieve

marketingacties te organiseren. In deze marketinguitingen is het van belang dat de

herkenbaarheid, de eigen identiteit en het toekomstig imago van het centrum een

rol spelen. De marketingacties kunnen structureel geplaatst worden in zorgvuldig

gekozen media zodat de juiste doelgroep bereikt wordt.

Project: Afstemming en synergie toeristisch-recreatieve sector

De komende tijd moet gezocht worden naar een optimale synergie op het gebied

van promotie, marketing en evenementen tussen het centrummanagement en toe-

ristische koepelorganisaties zoals de (regio) VVV en de Lokale Toeristische Advies-

raad (LTA). Daarnaast kan bekeken worden in samenwerking met toeristisch-

recreatieve bedrijven en culturele instellingen hoe de synergie vergroot kan worden.

De volgende activiteiten kunnen hieraan bijdragen:

• de (regio) VVV en eventueel de LTA laten participeren in de website van het

centrummanagement;

• fiets- en wandelarrangementen samenstellen i.s.m. de VVV en/of de LTA, hore-

cabedrijven en/of toeristisch-recreatieve bedrijven;

• Koppeling evenementen en toeristisch-recreatieve bedrijven.
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3.6 Communicatie en draagvlak

Project: Communicatieplan centrummanagement

Communicatie over het centrummanagement is niet alleen in de opstartfase van

groot belang om draagvlak te verwerven. De ondernemers, de eigenaren, de ge-

meente, de politiek en de bewoners zullen met grote regelmaat op de hoogte ge-

steld en gehouden moeten worden van de activiteiten van het centrummanage-

ment. Communicatie is niet alleen een middel om te informeren, maar ook om het

centrummanagement intern te promoten en om ondernemers en andere belang-

hebbenden enthousiast te maken. Daarom dient er in het eerste jaar een communi-

catieplan opgesteld te worden. In het plan kunnen de volgende zaken aan de orde

komen:

• jaarplan en meerjarenplan centrummanagement;

• nieuwsbrief centrummanagement; frequentie, inhoud, verspreiding etc.;

• website centrummanagement; er dient een website ontwikkeld te worden die

de achterban informeert over de projecten en de organisatie van het centrum-

management én het centrum actief promoot (activiteitenprogramma, koopzon-

dagen enzovoort); een goed voorbeeld hiervan is www.centrumpanningen.nl;

• samenwerking met derden zoals de vastgoedeigenaren en de VVV;

• presentatie en informatieavonden centrummanagement: frequentie, vaststellen

jaarplan centrummanagement etc.;

• relatiebeheer centrummanagement: afstemmen onderhoud contacten, functie

secretariaat;

• monitoring en evaluatie centrummanagement.

Project: Vergroten draagvlak en organisatiegraad

Het versterken van het draagvlak en het bevorderen van de organisatiegraad bij

ondernemers is van essentieel belang om het centrummanagement te laten slagen

in Best. Draagvlak bij ondernemers is daarnaast ook nodig om tot een structurele

vorm van financiering te komen. Daarom heeft dit thema de hoogste prioriteit voor

het eerste jaar.

Quick-wins promotie, marketing en evenementen

• Ontwikkelen beeldmerk centrum Best.

• Opstellen evenementenkalender.

• Uitbouwen kermis of braderie tot groter evenement.

• Eén nieuw evenement neerzetten 2010-2011.

• Organiseren van collectieve marketingacties.
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In het eerste jaar dienen in ieder geval de volgende zaken opgepakt te worden:

• Centrummanagement Best zal een eigen identiteit moeten creëren en uitstralen.

Deze identiteit moet herkend worden door alle ondernemers, gemeentemede-

werkers en consumenten. Herkenbaarheid zit hem voor een groot deel in een

eigen stijl, die terug komt in de activiteiten en de uitingen van het centrumma-

nagement. Herkenbaarheid wordt onder andere gecreëerd door een logo dat

dient als gezicht van het centrummanagement. Belangrijk voor het ontwikkelen

van een logo is dat mensen die verbonden zijn met Best zichzelf hierin herken-

nen.

• Een nieuwsbrief aan de ondernemers kan bijdragen aan het verbeteren van de

communicatie en het vergroten van het draagvlak. In het eerste jaar dienen circa

4 nieuwsbrieven verspreid te worden onder de ondernemers in Best-centrum die

de ondernemers informeert over de stand van zaken rondom het centrummana-

gement. Alle ondernemers dienen deze nieuwsbrief te ontvangen.

• Het centrummanagement dient op de korte termijn een website te ontwikkelen,

als onderdeel van het communicatieplan centrummanagement (zie hierboven).

• De Stuurgroep Centrummanagement dient een actieve acquisitiecampagne op

te starten om nieuwe leden te werven. Hier wordt op zeer korte termijn mee ge-

start door enkele ambassadeurs uit de Stuurgroep centrummanagement die alle

ondernemers persoonlijk langs gaan en informeren over het ondernemingsplan

centrummanagement Best. Om het centrummanagement lokaal te promoten

kunnen er eventueel ook nog andere personen als ambassadeur worden ingezet.

• Positieve communicatie bevordert het draagvlak. De quick-wins die geboekt zijn,

worden onder andere via de media duidelijk gecommuniceerd richting de on-

dernemers, de gemeente en de bewoners van Best (Rubriek in Groeiend Best).

• Aan het einde van het eerste jaar licht het bestuur van het centrummanagement

de activiteiten en prioriteiten van het centrummanagement toe, evenals de ge-

troffen voorbereidingen voor de invoering van het ondernemersfonds. De ge-

boekte resultaten van het eerste jaar worden gepresenteerd. Vervolgens wordt

het draagvlak voor invoering van het ondernemersfonds officieel gemeten.

Project: Uniformiteit in winkelopeningstijden

Momenteel zijn de winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van Best

nog niet uniform. Om duidelijkheid te scheppen voor de consument, is het van be-

lang dat de winkelopeningstijden gestroomlijnd worden. Het centrummanagement

dient hierin een sleutelrol te vervullen.

Project: Ondernemersverkiezing

Het voornemen is om jaarlijks een verkiezing te organiseren waarin de beste onder-

nemer van Best-centrum gekozen wordt door het centrummanagement.
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3.7 Overzicht projectenprogramma

In onderstaand overzicht zijn de projecten van het centrummanagement Best opge-

nomen.

Ruimtelijk-economische structuur

• Aanbodversterking, branchering en leegstandsbestrijding

• Centrummanagement betrekken bij ontwikkeling centrumplan

• Verbeteren opstelling weekmarkt

• Betrekken van vastgoedeigenaren

Bereikbaarheid en parkeren

• Evalueren en verbeteren parkeren en parkeerbeleid

• Fietsparkeerplan

• Praktische voorstellen voor verbetering bereikbaarheid

Beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte

• Herinrichting en opwaardering openbare ruimte

• Beheervisie en -plan

• Stimuleren gevel- en beeldkwaliteit

• Kunst en cultuur in het centrum

• Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden

• Cameratoezicht, Burgernet

Promotie, marketing en evenementen

• Versterking evenementenaanbod

• Gezamenlijke aanpak en coördinatie promotie, marketing en evenementen

• Praktisch uitvoeringsplan evenementen

• Ontwikkelen van een website en beeldmerk

• Organiseren van collectieve marketingacties

• Afstemming en synergie toeristisch-recreatieve sector

Communicatie en draagvlak

• Communicatieplan centrummanagement

• Vergroten draagvlak en organisatiegraad

• Uniformiteit in winkelopeningstijden

• Ondernemersverkiezing

Quick-wins vergroten draagvlak en organisatiegraad

• Huisstijl en nieuwsbrief opzetten Centrummanagement Best.

• Ontwikkelen website waarop het centrum en het centrummanagement zich kan profileren

• Ondernemersverkiezing in het leven roepen.

• Rubriek in Groeiend Best verwerven.

• Uniforme openingstijden nastreven in het centrum van Best.
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4. ORGANISATIE

4.1 Opbouw organisatie

Centrummanagement als gebiedsgerichte organisatie met eigen identiteit

Centrummanagement richt zich primair op het centrum van Best. Hieraan ontleent

het centrummanagement zijn identiteit en hieraan zullen de (beoogde) partners ook

hun meerwaarde wensen te ontlenen. De bereidheid om financieel te participeren,

via welke lijn dan ook, zal vooral project- en gebiedsgericht zijn.

Centrummanagement als samenwerkingsorganisatie

Het centrummanagement is een samenwerkingsorganisatie. Het centrale doel ervan

is versterking van de economische positie van het hele centrum. Partnership staat

daarbij voorop. Behartiging van sectorale, geografische of individuele deelbelangen

hoort niet thuis op het niveau van het partnership, maar is en blijft de verantwoor-

delijkheid van de ondernemersorganisaties en eventueel de organisatie van vast-

goedeigenaren.

Partners

In de (uiteindelijke) Stichting Centrummanagement Best participeren normaliter alle

partijen die een belang en betrokkenheid hebben bij de realisatie van de omschre-

ven doelstellingen. Het aantal partners kan geleidelijk aan uitgebouwd worden. De

partners van het centrummanagement zijn in eerste instantie de volgende organisa-

ties:

• Ondernemersvereniging MKB Best;

• Koninklijke Horeca Nederland afdeling Best.

Naast bovengenoemde partijen zullen de gemeente Best, de Vastgoedstichting Ons

Centrum, het Ondernemers Collectief Best (OCB), de VVV, de kunst- en cultuursector

en de Kamer van Koophandel binnen de Stichting een adviserende rol vervullen. Op

een later moment kan het aantal partners nog uitgebreid worden met de ambulante

handel.

In de ideale vorm is iedere groepering vertegenwoordigd namens en met mandaat

van de achterban. Dit zal er ook voor zorgen dat de terugkoppeling van de activitei-

ten en resultaten van het centrummanagement beter worden gecommuniceerd met

de individuele ondernemer en eigenaar.
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Bewoners geen rechtstreekse partner

De bewoners zullen geen rechtstreekse partner zijn in het centrummanagement

maar worden eventueel wel op werkgroep- of projectniveau betrokken bij het cen-

trummanagement.

Stichting als rechtspersoon

Het is wenselijk het centrummanagement Best te organiseren via een Stichting. Een

Stichtingsvorm bevestigt de onafhankelijke status en het belang van de samenwer-

king. De Stichting kan zo ook activiteiten en projecten sneller van de grond tillen.

Daarnaast is het als onafhankelijke partij ook eenvoudiger om contracten aan te

gaan. Tenslotte is het voor de Stichting mogelijk om te beschikken over eigen mid-

delen.

4.2 Organisatiestructuur centrummanagement Best

BRO adviseert een platte, uitvoeringsgerichte organisatie. De organisatie centrum-

management is zo klein mogelijk gehouden, met directe lijnen richting de publieke

en private partners. In figuur 4.1 is het samenwerkingsmodel van het centrummana-

gement na de opstartfase weergegeven. Dit kan als eindbeeld gezien worden, dat

geleidelijk voortbouwt op de opzet tijdens de opstartfase. In paragraaf 4.3 wordt

het samenwerkingsmodel in de opstartfase van het centrummanagement geschetst.

Het centrummanagement Best zal na de opstartfase bestaan uit de volgende gele-

dingen:

• Stichtingsbestuur;

• centrummanager en secretariaat;

• werkgroepen.
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Figuur 4.1: Organisatie centrummanagement na de opstartfase
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Stichtingsbestuur: rol en samenstelling

Het centrummanagement Best wordt aangestuurd door het Stichtingsbestuur als

hoogste orgaan. Het Stichtingsbestuur opereert op strategisch niveau. Het bestuur

heeft de leiding en de eindverantwoordelijkheid over het centrummanagement en

richt zich met name op de volgende taken: het vaststellen van het meerjarenpro-

gramma, het vaststellen van het jaarlijks actieplan, het vaststellen van de begroting,

toezicht op de besteding van de middelen, initiëren en coördineren van de diverse

werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het selecteren en het aanstellen

van de centrummanager. Daarnaast houdt het bestuur over belangrijke zaken con-

tact met de achterban van de directe partners in het centrummanagement (MKB

Best en Koninklijke Horeca Afdeling Best). Het bestuur komt circa 1 keer in de 6 à 8

weken bij elkaar en evalueert één keer per jaar het centrummanagement met het

gemeentebestuur.

Het bestuur bestaat in de huidige opstartfase uit circa 4 personen en wordt geadvi-

seerd door een Raad van Advies waarin de gemeente Best, de Stichting Ons Centrum

(vertegenwoordiging van het vastgoed), het Ondernemers Collectief Best, de VVV,

de kunst- en cultuursector en de Kamer van Koophandel zitting neemt. Van belang

is de aanwezigheid van een gezaghebbend, onafhankelijk voorzitter met bij voor-

keur bestuurlijke ervaring. Dit bevordert de slagkracht van het bestuur. Onder de

bestuursleden wordt een penningmeester en secretaris aangewezen. Het bestuur is

samengesteld uit de leden, die als vertegenwoordigers van de onderscheiden partij-

en hun bestuursfunctie vervullen. De bestuurssamenstelling is op dit moment als

volgt:

• de onafhankelijke voorzitter kenmerkt zich door hetzelfde abstractieniveau als

het gemeentelijk bestuur;

• (bestuurs)leden van MKB Best, 2 zetels;

• horecavereniging Koninklijke Horeca Afdeling Best, 1 zetel.

Het is wenselijk het bestuur geleidelijk aan te versterken met in ieder geval een ver-

tegenwoordiger van de Stichting Ons Centrum (vertegenwoordiging van het vast-

goed).

Gemeente is niet formeel vertegenwoordigd in de Stichting

Een sterke basis voor een professionele centrummanagementorganisatie wordt ge-

vormd door een structureel samenwerkingsverband tussen publieke en private par-

tijen, op basis van gelijkwaardigheid met een gezamenlijke inzet van middelen. In

de meeste gevallen in Nederland vertaalt zich dit in een centrummanagementorga-

nisatie waarin zowel gemeente als ondernemers formeel vertegenwoordigd zijn.

Zoals hierboven uiteengezet, is de gemeente Best niet vertegenwoordigd in de

Stichting Centrummanagement Best. Reden hiervoor is vooral, dat de gemeenteraad

in Best moeite heeft met bestuurlijke vertegenwoordiging in formele organisaties in

verband met afbreukrisico, vermenging van rollen en financiën.
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Hoewel BRO vanuit ervaringen elders nadrukkelijk pleit voor een niet vrijwillige

maar formele deelname van de gemeente in het Stichtingbestuur, dient er gezien

het standpunt van de gemeenteraad gezocht te worden naar een maatwerkoplos-

sing. Daarom is ervoor gekozen de gemeente Best onder te brengen in een Raad van

Advies, die op verzoek van het Stichtingsbestuur de Stichting Centrummanagement

Best van advies mag voorzien. Gevolg hiervan is dat er in de Stichting Centrumma-

nagement geen sprake is van een gelijkwaardige relatie, omdat het Stichtingsbe-

stuur gevormd wordt door private partijen. De koers van het centrummanagement

wordt dus door private partijen bepaald. Daarnaast is de gemeente via de Raad van

Advies in de positie om zelf te kunnen bepalen welke projecten van het centrum-

management (financieel) door de gemeente gesteund worden. BRO is van mening

dat dit niet de ideale vertreksituatie is. De praktijk zal uitwijzen of deze vorm van

samenwerken succesvol is. Het is wel belangrijk om vanaf de start de relatie cen-

trummanagement versus gemeente te monitoren en daar waar nodig bij te sturen.

Functie in het Stichtingsbestuur

Zoals eerder genoemd zullen de Gemeente Best, Stichting Ons Centrum, het Onder-

nemers Collectief Best (OCB), de VVV, kunst en cultuur en de Kamer van Koophandel

een adviserende rol vervullen in het Stichtingsbestuur. De organisaties die zitting

nemen in de Raad van Advies zullen op uitnodiging van het Stichtingsbestuur de

vergaderingen van het Stichtingsbestuur bijwonen. Op de langere termijn kan de

Raad van Advies worden uitgebouwd met de ambulante handel.

De centrummanager

Het streven van de Stichting is om op termijn een centrummanager aan te stellen.

De centrummanager en het secretariaat vormen de spin in het web in de centrum-

managementorganisatie. De centrummanager is onafhankelijk (geen publieke of

private belangen in het centrum) en wordt aangestuurd door het bestuur, waaraan

hij of zij verantwoording aflegt. De centrummanager draagt in nauwe samenspraak

met het bestuur zorg voor de afstemming, communicatie en uitvoering van activitei-

ten. De centrummanager stelt samen met het bestuur het jaarplan op. Hij of zij in-

formeert het Stichtingsbestuur over alle praktische zaken die het centrummanage-

ment betreffen.

Daarnaast houdt de centrummanager contact met de persoon bij de gemeente die

op operationeel niveau het meest betrokken is bij het centrum. In de praktijk wer-

ken de centrummanager en de betrokken coördinerend ambtenaar nauw samen.

Daarnaast stuurt de centrummanager de werkgroepen aan.

De taken van de centrummanager kunnen zowel procesgericht zijn met een conti-

nue voortgang als ook projectgericht, taken die eindig zijn.
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De taken van de centrummanager kunnen op hoofdlijnen worden afgeleid van de

niveaus waarop het centrummanagement werkzaam is, te weten:

1. Beleidsadvisering, het signaleren van relevante zaken die het centrum betreffen

en het ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

2. Het initiëren van nieuwe projecten en het bewaken en de uitvoering van de

diverse projecten die, zo mogelijk, onder de werkgroepen uitgevoerd worden.

3. Coördinatie van de uitvoeringsorganisatie.

De centrummanager houdt zich met name bezig met niveau 2 en 3. Bij niveau 1

heeft hij/zij een signalerende rol richting het gemeentelijk aanspreekpunt en een

adviserende rol richting het bestuur. Het bestuur heeft op haar beurt wel een be-

langrijke taak op het niveau van beleidsadvisering.

Het profiel van de centrummanager

Persoonlijke kwaliteiten:

• Is communicatief sterk op meerdere niveaus.

• Spreekt vooral de taal van ondernemers en wekt vertrouwen.

• Verstaat echter ook de taal van de overheid.

• Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker.

• Is proactief in denken en handelen.

• Is slagvaardig en doortastend.

• Heeft leidinggevende kwaliteiten en overtuigingskracht, straalt gezag uit en kan

enthousiasmeren.

• Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

• Is bekend met de lokale situatie.

Professionele kwaliteiten:

• Is uitvoeringsgericht.

• Is in staat om snel een netwerk met lokale ondernemers op te bouwen.

• Heeft bekendheid met gemeentelijke regelgeving en procedures.

• Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met een overheidsorganisatie.

• Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen.

• Heeft affiniteit, kennis en ervaring met detailhandel, horeca en vastgoedont-

wikkeling.

• Heeft een netwerk van contacten in deze bedrijfstakken of kan dit snel opbou-

wen.

Voeling met de lokale situatie en geloof in de kwaliteiten van het centrum van Best

zijn voorwaarden voor een goed functioneren. Ervaring met centrummanagement

en/of centrumgebieden elders kan een pré zijn.
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De werkgroepen

De uitvoering van het centrummanagement zal zoveel mogelijk gebeuren via werk-

groepen. Deze werkgroepen hebben een structureel karakter en worden aange-

stuurd door de centrummanager. De werkgroepen zullen enerzijds fungeren als

centrale ontmoetingsplek voor beleids-, plan-, ideevorming en afstemming over

bepaalde onderwerpen waarbij alle betrokken partijen aan tafel zitten en afspraken

maken. Anderzijds kan een werkgroep ook heel pragmatisch en oplossingsgericht

ingesteld zijn. Naast de centrummanager en de directe partners in het centrumma-

nagement (MKB Best en horecavereniging Koninklijke Horeca Afdeling Best) is het

van groot belang dat de gemeente vertegenwoordigd is in de werkgroepen. Dit om

te voorkomen dat de gemeente en de werkgroepen langs elkaar heen werken op

bepaalde onderwerpen maar ook om efficiënte werkafspraken te kunnen maken en

daarmee ook zichtbare resultaten te boeken. Daarnaast kunnen allerlei partijen

zitting nemen in de werkgroepen die betrokkenheid hebben bij een bepaald pro-

ject. Voorbeelden zijn: VVV, politie, brandweer, recreatie, cultuur, bewoners, eige-

naren, ambulante handel. De werkgroepen worden gekoppeld aan de thema’s uit

het projectenprogramma, waarbij het wel gewenst is om de thema’s te bundelen.

Het voorstel van BRO is om door te gaan met 3 werkgroepen na de opstartfase:

• De tijdelijke werkgroep communicatie en draagvlak wordt na de opstartfase

opgeheven en geïntegreerd in de permanente werkgroep onder de naam ‘Pro-

filering, evenementen en communicatie’. Dit is feitelijk de voortzetting van de

werkgroep promotie, marketing en evenementen uit dat startfase. Het accent

van de tijdelijke werkgroep ligt in de opstartfase bij het opzetten van het on-

dernemersfonds en het creëren van draagvlak. Na de opstartfase zal de nadruk

meer komen te liggen op profilering en evenementen en minder op draagvlak-

creatie. Communicatie blijft wel een vaste taak van de werkgroep. De volgende

projecten die uitgewerkt zijn in het projectenprogramma vallen onder de ver-

antwoordelijkheid van de permanente werkgroep:

- Versterking evenementenaanbod

- Gezamenlijke aanpak en coördinatie promotie, marketing en evenementen

- Praktisch uitvoeringsplan evenementen

- Organiseren van collectieve marketingacties

- Afstemming en synergie toeristisch-recreatieve sector

- uitbrengen nieuwsbrief centrummanagement en onderhouden website.

• De tijdelijke werkgroep openbare ruimte, verkeer en voorzieningen wordt na

verloop van tijd opgedeeld in twee afzonderlijke werkgroepen:

- Werkgroep detailhandel- en horecaontwikkeling. De volgende projecten die

uitgewerkt zijn in het projectenprogramma vallen onder de verantwoorde-

lijkheid van deze werkgroep:

• aanbodversterking, branchering en leegstandbestrijding;

• centrummanagement betrekken bij ontwikkeling centrumplan;
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- Werkgroep Openbare ruimte en verkeer: De volgende projecten die uitge-

werkt zijn in het projectenprogramma vallen onder de verantwoordelijkheid

van deze werkgroep:

• evalueren en verbeteren parkeren en parkeerbeleid;

• fietsparkeerplan;

• praktische voorstellen voor verbetering bereikbaarheid;

• herinrichting en opwaardering openbare ruimte;

• beheervisie en -plan;

• stimuleren gevel- en beeldkwaliteit;

• kunst en cultuur in het centrum;

• Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden;

• cameratoezicht, burgernet.

Het secretariaat

Een professioneel secretariaat is essentieel voor het centrummanagement. Het heeft

een ondersteunende functie voor het bestuur, de centrummanager en de werkgroe-

pen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de coördinatie, planning, verzending,

verslaglegging en archivering van de bijeenkomsten van de stuurgroep en de werk-

groepen. Mogelijk zal het secretariaat ook toezien op het nakomen van actiepun-

ten, dit dient afgestemd te worden met de centrummanager. Daarnaast is het secre-

tariaat het dagelijks aanspreekpunt voor de betrokken partijen. Het is belangrijk dat

door middel van secretariaatsvoering en goede verslaglegging een borging van af-

spraken tot stand komt. De centrummanager stuurt het secretariaat aan. Het in de

startfase opgebouwde secretariaat kan ook doorgroeien in deze fase.

Huisvesting

Het centrummanagement dient een eigen postadres te hebben. In de opstartfase is

het niet gewenst om te veel te investeren in huisvesting. Als op een goede wijze kan

worden voorzien in vergaderfaciliteiten, bereikbaarheid en secretariaat dan is dit in

principe voldoende. Na de opstartfase (of aan het einde ervan) liggen er ook kansen

om dit te combineren met de huisvesting (en activiteiten) van andere organisaties.

Dit zorgt voor besparingen op de huisvestingslasten en zal leiden tot synergie en

onderlinge kruisbestuiving. In de vervolgfase zal ook de behoefte toenemen om het

centrummanagement zichtbaar aanwezig te laten zijn.

Communicatie tussen centrummanagement en gemeente

Op verschillende niveaus is er sprake van wederzijdse interactie tussen centrumma-

nagement en gemeente. Deze interactie speelt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk

niveau.

De ervaring met andere centrumgebieden leert dat het voor het goed functioneren

van het centrummanagement van groot belang is dat de informatieverstrekking

vanuit de gemeente adequaat en goed gecoördineerd is. Het is aan te raden hier-
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voor ook een coördinerend ambtenaar aan te wijzen, die zorg draagt voor een inte-

grale afstemming over de diverse beleidsvelden heen.

4.3 Organisatie en samenwerking in de opstartfase

Voortvarend aan de slag gaan

Het is gewenst om voortvarend en op praktische wijze aan de slag te gaan met de

uitvoering van het centrummanagement in 2010-2011. Om tot de gewenste organi-

satiestructuur van het centrummanagement te komen zoals beschreven in voor-

gaande paragraaf, dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden in de

opstartfase van het centrummanagement. In figuur 4.2 is het organisatiemodel tij-

dens de opstartfase weergegeven.

De kwartiermaker als voorbereider

Voor de daadkracht en uitstraling van het centrummanagement is het belangrijk om

zo snel mogelijk een formele start te maken en dus ook het bestuur te formaliseren.

Om de organisatie verder vorm te kunnen geven is het vervolgens zeer gewenst een

kwartiermaker
4
 aan te wijzen. De kwartiermaker dient bij voorkeur een persoon te

zijn die geen belangen heeft in het centrum van Best en die voldoende zichtbaar /

aanwezig is in het centrum. Hij of zij gaat in de opstartfase in nauwe samenwerking

met het Stichtingsbestuur aan de slag met de volgende werkzaamheden:

• mogelijkheden bezien voor uitbreiding stichtingsbestuur;

• het opzetten, samenstellen en bemensen van de werkgroepen;

• het opzetten van het secretariaat;

• in samenwerking met de werkgroepen starten met prioritaire activiteiten (quick-

wins) die op korte termijn tot zichtbare resultaten in het centrum leiden;

• communicatie met en informatieverstrekking aan de gemeente;

• afspraken maken over de keuzen voor en de inbreng van middelen, zowel finan-

cieel als in menskracht.

De kwartiermaker neemt deel aan de vergaderingen van het Stichtingsbestuur en

koppelt daarin ook de voortgang van de werkzaamheden terug.

Kwartiermaker en secretariaat vormen de spin in het web

Tijdens de opstartfase vormen de kwartiermaker en het secretariaat de spin in het

web. Vanaf het begin dient de kwartiermaker dan ook ondersteund te worden door

een secretariaat. Het secretariaat zorgt voor de verslaglegging, correspondentie,

archivering, (telefonische) bereikbaarheid en bureauwerkzaamheden. Zeker in de

opstartfase is het belangrijk om de secretariaatsvoering goed en in één hand te be-

mensen.

                                                     
4
 Zeker in de beginfase zullen deze werkzaamheden bij voorkeur vooral op vrijwillige basis (onkosten)

moeten worden uitgevoerd.
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Werkgroepen eerste jaar aan de slag met prioritaire activiteiten

We stellen voor om tijdens de opstartfase een beperkt aantal werkgroepen te star-

ten, gebaseerd op de prioritaire activiteiten. Deze hebben een duidelijk eindresul-

taat / doel. De werkgroepen worden bij voorkeur voorgezeten door een lid van het

Stichtingsbestuur. We stellen voor om tijdens de opstartfase de structurele werk-

groepen ‘Detailhandel en horeca-ontwikkeling’ en ‘Openbare ruimte en verkeer’ te

combineren in de werkgroep ‘Openbare ruimte, verkeer en voorzieningen’. Dit ge-

beurt enerzijds om het accent in de beginfase vooral op de quick-wins te leggen die

toch met name op het vlak van openbare ruimte en inrichting te realiseren zijn. An-

derzijds zal in het centrumplan al veel gezegd worden over detailhandel en horeca.

In deze fase is het dan ook niet gewenst om tot grote overlap te komen. Zoals al

eerder gezegd is het wel van belang dat centrummanagement een plek krijgt in de

overlegstructuur voor het centrumplan. Wel stellen we in de startfase voor om een

aparte ‘tijdelijke’ werkgroep in te stellen gericht op communicatie en draagvlak.

In de structuur voor het eerste jaar hebben we daarmee de volgende drie werkgroe-

pen opgenomen:

• Tijdelijke werkgroep communicatie en draagvlak. Deze groep gaat aan de slag

met het opstellen van een communicatieplan centrummanagement. De werk-

groep is gericht op het creëren van draagvlak voor centrummanagement en het

ondernemersfonds, organiseren van ondernemersbijeenkomsten en draagvlak-

meting, uitbrengen nieuwsbrieven, opzetten website waarop het centrum en

het centrummanagement geprofileerd worden, ontwikkelen beeldmerk cen-

trum, ondernemersverkiezing organiseren, uniforme openingstijden nastreven,

communiceren van quick-wins.

• Werkgroep promotie, marketing en evenementen. Doel: imago bevorderen van

het centrum van Best door enkele concrete promotie- en marketingactiviteiten

te starten. Deze werkgroep kan met de volgende quick-wins aan de slag gaan:

- Opzetten en beheer evenementenkalender.

- Het organiseren van een nieuw evenement dat het centrum van Best mini-

maal bij de eigen bewoners van de gemeente op de kaart zet.

- Verkennen van de kansen op synergie vanuit de voorzieningen met bestaan-

de evenementen. Hoe kunnen deze verder versterkt worden?

- Het ontwikkelen van gezamenlijke marketingacties.

- Het samenstellen van nieuwe arrangementen.

• Werkgroep openbare ruimte, verkeer en voorzieningen: gericht op de aspecten

ruimtelijk-economische structuur, openbare ruimte en verkeer. De werkgroep

start met prioritaire activiteiten die op korte termijn tot zichtbare resultaten in

het centrum leiden, zoals het openstellen van parkeergarage de Molenveste, het

aanpakken van de braakliggende terreinen, verandering van de opstelling van

de weekmarkt, uitreiken van een gevelprijs, verbeteren van de aankleding van

het centrum enzovoort. Zie ook de quick-wins die genoemd worden in het pro-

jectenprogramma onder de thema’s ‘ruimtelijk-economische structuur’, ‘bereik-

baarheid en parkeren’ en ‘beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare
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ruimte’. De werkgroep vraagt om een goede afstemming met de overlegstruc-

tuur voor het centrumplan Best en zal alleen gericht moeten zijn op aanvullende

werkzaamheden.

Go / no-go moment

De opstartfase loopt vanaf het moment van de formele oprichting van de Stichting

Centrummanagement tot het moment dat er inzicht bestaat in de haalbaarheid van

structurele financiering. Onze verwachting is dat hiervoor de periode tot eind 2011

nodig zal zijn. Korter mag natuurlijk altijd, de doorlooptijd zal sterk afhankelijk zijn

van de snelheid waarmee het draagvlak gecreëerd kan worden. Medio / eind 2011

wordt een belangrijk meetmoment (go / no-go moment). Indien er voldoende

draagvlak is voor centrummanagement (denk ook aan de quick-wins) en dit ook

omgezet kan worden in structurele financiering, dan kan overgegaan worden naar

de professionalisering van het centrummanagement (zie paragraaf 4.2).

Na aanstelling van de centrummanager (per 1 januari 2012) vindt een herverdeling

van de taken plaats zoals besproken in de vorige paragraaf. De kwartiermaker

wordt hierbij vervangen door de centrummanager. In de opstartfase wordt de basis

gelegd voor het centrummanagement om door te groeien naar de uiteindelijke or-

ganisatiestructuur zoals geschetst in figuur 4.1.

Figuur 4.2: Organisatiestructuur Centrummanagement in de opstartfase
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5. FINANCIERING

5.1 Financiering: voorstel begroting 2011-2012

Conceptbegroting 2011 en verder

Op basis van eigen inschattingen is een voorstel gemaakt voor de begroting van het

centrummanagement voor de jaren 2011-2012. De begroting is globaal en de totale

kosten voor het centrummanagement betreffen een raming. Het eerste jaar, 2011,

betreft het opstartjaar. Voor 2012 wordt er gestreefd naar een vorm van structurele

financiering en het aanstellen van een centrummanager. De begroting is ook sterk

afhankelijk van de wijze waarop de verschillende budgetten worden toebedeeld.

Onderscheid in soort kosten

Doorgaans wordt bij de begroting voor centrummanagementorganisaties onder-

scheid gemaakt in beheerkosten en projectgebonden kosten. De beheerkosten be-

treffen de kosten die nodig zijn voor het bureau centrummanagement, voor de

voortgang van het totaalproces en een goede werking van het centrummanage-

ment. De projectgebonden kosten zijn gericht op de (bijzondere) projecten en the-

ma’s.

Beheerkosten

De beheerkosten bestaan uit:

• Personeelskosten. Een professioneel centrummanagement vraagt om een profes-

sionele aanpak en bezetting (kwartiermaker, professionele centrummanager, se-

cretariële ondersteuning). In de kostenraming is uitgegaan van de inzet van een

secretariaat voor zowel het eerste als het tweede jaar (circa 240 uur op jaarba-

sis
5
). In het eerste jaar is ervan uitgegaan dat de kwartiermaker op vrijwillige ba-

sis met een beperkte vergoeding aan de slag gaat. Hiervoor is een bedrag van €
5.000,- gereserveerd. In het tweede jaar is er vanuit gegaan dat er een centrum-

manager aangesteld wordt. De kosten voor de centrummanager zijn gebaseerd

op de inzet van een professionele kracht voor 2 dagen per week à circa € 400,-

per dag op freelancebasis en met mogelijkheid tot verrekening van BTW door de

Stichting. Eventueel kan er ook gezocht worden naar een lokaal betrokken, ca-

pabel persoon die bereid is om voor een lager bedrag de rol van centrummana-

ger op zich te nemen. Het in de begroting hiervoor opgenomen bedrag moet

dus gezien worden als een maximum.

• Huisvestingskosten. Voor de opstartfase is het niet gewenst om te investeren in

huisvesting. Als het centrummanagement een postadres heeft en op een goede

wijze kan voorzien in vergaderfaciliteiten en secretariaat dan is dit in principe

voldoende. Na de opstartfase wordt er vanuit gegaan dat de kosten voor huis-

                                                     
5
 Beleidsplan centrummanagement Best, Aagris 2010



Hoofdstuk 536

vesting beperkt zijn. Er wordt een beroep gedaan op partijen in Best om een lo-

catie ter beschikking te stellen in het centrum ten behoeve van het centrumma-

nagement. Indien hiervoor kosten gemaakt dienen te worden, kan combinatie

met de huisvesting van andere organisaties leiden tot kostenbesparingen. De

raming van de kosten is daarom in 2012 als PM opgenomen.

• Bureaukosten. Dit betreft kosten voor ‘kleine’ kantoorbenodigdheden, telefoon,

porti, lidmaatschappen en abonnementen.

• Communicatie en PR: Het gaat hierbij om kosten voor:

− drukkosten nieuwsbrief met een verspreiding van 4x per jaar; eventueel ook

een digitale nieuwsbrief;

− er wordt een website opgezet die zowel het centrummanagement als het

centrum van Best op de kaart zet, enkel voor het eerste jaar zijn hier kosten

voor begroot;

− ontwikkelen beeldmerk voor centrum Best en het centrummanagement;

− organisatiekosten bijeenkomsten en informatieavonden.

Projectgebonden kosten

• Ruimtelijk-economische structuur. In 2011 gaat het om het realiseren van enkele

praktische quick-wins zoals het opstellen van een verbeterplan voor de week-

markt en het opknappen van de braakliggende terreinen. In 2012 is er geld ge-

reserveerd voor het opstellen van een brancherings- en acquisitieplan. BRO schat

in dat na de opstartfase veel werkzaamheden op werkgroepniveau en met inzet

van bestaande capaciteit (of mogelijk met stageopdrachten) kunnen worden in-

gevuld. De out-of-pocket kosten zijn hiermee naar verwachting op dit onderdeel

beperkt.

• Bereikbaarheid en parkeren. In 2011 gaat het om het realiseren van enkele prak-

tische quick-wins zoals het openstellen van parkeergarage Molenveste. In 2012

worden er concrete projecten opgepakt zoals het evalueren en verbeteren van

het parkeerbeleid en het opstellen van een fietsparkeerplan. Omdat dit groten-

deels een gemeentelijke taak is, is hier slechts en beperkt budget voor opgeno-

men.

• Beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte. Om het centrummana-

gement te laten slagen dienen er in het eerste jaar een aantal praktische quick-

wins gerealiseerd te worden op dit gebied. Hierbij valt te denken aan het plaat-

sen van banieren, parasols, de schoonmaak van de Boterhoek, verplaatsen van

de betonblokken in de Boterhoek, verbetering van de aankleding van de kiosk

enzovoort. Eventueel kan er ook al gestart worden met het KVO-traject. In 2012

dient er een beheerplan en -visie opgesteld te worden voor het centrum dat als

aanjager zal fungeren voor nieuwe deelprojecten. In de begroting hebben we

een onderscheid gemaakt in praktische quick-wins die in principe onder het

budget van het centrummanagement vallen en de concrete, grootschalige pro-

jecten die veelal met overheidsgelden worden gefinancierd.
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• Promotie, marketing en evenementen. Voor de eerste twee jaar zijn er kosten

gereserveerd om een bestaand evenement verder uit te bouwen en om een

nieuw evenement op te starten. Van belang is dat dit bedrag nog wordt aange-

vuld met eventuele sponsorgelden. De kosten op de langere termijn zullen sterk

afhankelijk zijn van het op te stellen uitvoeringsplan evenementen. Daarnaast

kunnen kostenvoordelen worden behaald door bestaande budgetten (o.a. spon-

soring) voor evenementen en promotie te bundelen. Ook nu geldt weer dat de

hoogte van het budget afhankelijk is van de ambities en de beschikbare midde-

len.

Onderzoek en advies

In het eerste jaar dienen er kosten gemaakt te worden voor het onderzoek naar en

de invoering van een ondernemersfonds. De kosten hiervoor liggen gemiddeld tus-

sen de € 5.000,- en € 10.000,-. Vaak zien we dat gemeenten dit bedrag voorfinancie-

ren, en dat dit bedrag in het opvolgende jaar terugbetaald wordt door de onder-

nemers vanuit het ondernemersfonds. Daarom is dit bedrag in de begroting niet

opgenomen.

Projectgebonden kosten en de concept-begroting

De projectgebonden kosten zijn in de fase nog heel lastig te ramen. De meeste pro-

jecten hebben ook hun eigen dynamiek, met een eigen aanpak en planning. Bij het

opstellen van de begroting hebben we wel rekening gehouden met de voorstellen

voor de programmabegroting 2011
6
 van de gemeente Best waarin een bedrag is

gereserveerd van  € 100.000,-  voor de upgrading van het centrum. Deze reserverin-

gen dienen in de visie van BRO met name ingebracht te worden in relatie met cofi-

nanciering van de ondernemers (vrijwillig of uiteindelijk structureel) en sponsoren

voor de projecten (het tweede deel dus van de begroting). Het gaat dan vooral om

de projecten onder de onderwerpen beheer, veiligheid en belevingswaarde openba-

re ruimte en promotie, marketing en evenementen. In de begroting is ook een eer-

ste voorschot genomen op de bedragen uit de programmabegroting. Uiteraard

vraagt dit om een specifiekere uitwerking, maar daar ligt ook nadrukkelijk een taak

voor het centrummanagement zelf.

In de programmabegroting van de gemeente Best is ook een aanvullend bedrag

opgenomen van € 15.000,- voor het verbeteren van de organisatiegraad ter verbete-

ring van het ondernemersklimaat. Ook dit bedrag kan op verschillende posten in de

begroting van het centrummanagement worden verwerkt.

                                                     
6
 Bij de afronding van deze rapportage was de begroting nog niet door de Gemeenteraad van Best

vastgesteld.
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Concept begroting Stichting Centrummanagement Best

2011 2012

Beheerkosten

1. Personeelskosten 5.000 Max. 35.000

• Secretariële ondersteuning 5.000 5.000

2. Huisvestingskosten - PM

3. Bureaukosten

• Telefoon, porti, drukkosten, lidmaatschap, abonnemen-

ten

2.000 2.000

4. Communicatie en PR

• Nieuwsbrief 4x per jaar

• Website 10.000 5.000

• Bijeenkomsten met betrokkenen centrummanagement

etc.

Subtotaal 22.000  Max. 47.000

2011 2012

Projectgebonden kosten

5. Ruimtelijk-economische structuur

• Praktische quick-wins

• Branchering- en acquisitieplan

2.500

10.000

6. Bereikbaarheid en parkeren

• Praktische quick-wins - 2.500

7. Beheer, veiligheid en belevingswaarde openbare ruimte

• Praktische quick-wins

• Opstellen beheerplan en beheervisie

• Concrete projecten: bijvoorbeeld verlichting, banners,

parasols, bloembakken etc.

10.000

50.000

15.000

10.000

50.000

8. Promotie, marketing en evenementen

• Opstellen uitvoeringsplan

• Uitvoering activiteiten en evenementen

• Extra evenement

5.000

15.000

5.000

15.000

15.000

Subtotaal 82.500 122.500

Totale kosten 104.500 169.500

Totale kosten minus projectbijdragen gemeente 39.500 104.500

De conceptbegroting voor 2011

Om in 2011 een goede start te kunnen maken met centrummanagement is een

werkbudget nodig van circa € 39.500,-. Dit budget is verdeeld over de beheerkosten

(€ 22.000,-) en de projectgebonden kosten (€ 17.500,-). Het werkbudget van het cen-

trummanagement kan worden aangevuld met budgetten voor extra projecten (in de

inrichting en uitstraling) en voor een extra evenement. Hiervoor is een extra budget

gereserveerd van € 65.000,-. De totale kosten voor het eerste jaar komen daarmee

uit op € 104.500,-.
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De conceptbegroting voor 2012

Voor 2012 is in de begroting rekening gehouden met een vorm van structurele fi-

nanciering via een ondernemersfonds. Het reguliere centrummanagementbudget is

nu geraamd op € 104.500,- (waarvan maximaal € 47.000,- beheerkosten). Ook voor

2012 is gewerkt met een aanvullend budget van € 65.000,- voor extra verblijfskwali-

teit en evenementen. De totale begroting voor 2012 komt daarmee op € 169.500,-

5.2 Naar een gezamenlijke financiering: de dekking

Gezamenlijke publiek-private financiering als uitgangspunt centrummanagement

Bij centrummanagement gaat het primair om samenwerking tussen gemeente en

ondernemers en ondernemers onderling. Dit dient ook in de financiering tot uiting

te komen. In de visie van BRO dient de structurele financiering van het centrumma-

nagement van Best in de toekomst tenminste te bestaan uit de volgende onderde-

len:

• vaste bijdrage uit de in te stellen collectieve heffing (ondernemersfonds) c.q.

belastingvorm; dit kan gezien worden als de ondernemersbijdrage;

• de gemeentelijke bijdrage op basis van meerjarenafspraken;

• eventuele vrijwillige bijdragen van Stichting Ons Centrum, het Ondernemers

Collectief Best (OCB), de VVV, de kunst- en cultuursector en verenigingen die

een betrokkenheid hebben bij het centrum;

• eventuele subsidies;

• bijdragen van derden, met name marktpartijen ook gebaseerd op meerjarenaf-

spraken;

• sponsoring en projectgerichte bijdragen.

Financiering van het centrummanagement in het eerste jaar (2011)

Er is nog veel onzekerheid over de financiering van het centrummanagement in de

opstartfase. De partijen hebben vooralsnog geen middelen gereserveerd voor cen-

trummanagement. Omdat er in de opstartfase nog draagvlak gecreëerd moet wor-

den voor een ondernemersfonds, is er vanuit de ondernemers nog geen verzekerd

bedrag beschikbaar voor het centrummanagement. Voorgesteld wordt om voor de

opstartfase de ondernemers te vragen een vrijwillig bedrag in te leggen van circa

€ 300,-. Wanneer tweederde van de ondernemers hiermee instemt, dan levert dit

een budget op van circa € 22.000,- (o.b.v. circa 110 ondernemers in het centrum).

Wanneer de gemeente er toe bereid is hier een gelijk bedrag tegenover te zetten,

dan levert dit een budget op van circa € 44.000,- voor het eerste jaar. Dit is voldoen-

de om de opstartfase van het centrummanagement te kunnen financieren. In deze

redenering is er wel vanuit gegaan dat de resterende € 65.000,- op de begroting

ingevuld worden door projectbijdragen van de gemeente. In goed overleg met de

gemeente en in relatie tot de programmabegroting van de gemeente Best dient dit

verder uitgewerkt te worden (ook voor de jaren na 2011).



Hoofdstuk 540

Financiering centrummanagement vanaf 2012

Aan het einde van 2011 moet duidelijkheid ontstaan over de doorgroei naar een

structurele vorm van financiering. In de visie van BRO heeft het centrummanage-

ment uiteindelijk het meeste bestaansrecht en daarmee ook meerwaarde als uitein-

delijk gestreefd wordt naar structurele financiering, bij voorkeur via een collectieve

heffing.

Structurele bijdrage ondernemers: het ondernemersfonds

Zoals in de verdeelsleutel is aangegeven, wordt er gestreefd naar een structurele

bijdrage van ondernemers vanaf 2012. Dit bedrag dient als vaste bijdrage van de

ondernemers in het centrummanagement. Momenteel is er sprake van circa 110

ondernemers in het centrum van Best
7
 (zowel detailhandel, horeca als dienstverle-

ning). Het tarief per individuele ondernemer dient te worden bepaald op basis van

het ambitieniveau en de bijbehorende begroting. Landelijke voorbeelden van recent

ingestelde collectieve heffingen gaan uit van een ondernemersbijdrage van circa

€ 350,- tot € 600,- per ondernemer. In Best wordt er gedacht aan een bedrag van

circa € 500,- per ondernemer. Wanneer hiervan uitgegaan wordt ontstaat er een

bedrag van circa € 55.000,- op jaarbasis (uitgaande van 110 ondernemers die € 500,-

bijdragen).

De verschillende financieringsinstrumenten

De volgende instrumenten kunnen worden ingezet om te komen tot collectieve

fondsvorming:

• De reclameheffing: Belasting ter zake van openbare aankondigingen die zicht-

baar zijn vanaf de openbare weg (artikel 227 Gemeentewet). Deze heffing is ge-

biedsgericht toepasbaar en geldt enkel voor ondernemers met reclame-uitingen.

• Precariobelasting: Belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op

of boven voor openbare dienst bestemde grond (art. 228 Gemeentewet). Deze

belasting is zeer lokaal op te leggen, maar geldt enkel voor ondernemers met

terrassen en reclame-uitingen op of boven voor openbare dienst bestemde

grond.

• Onroerende zaakbelasting (OZB): Belasting over waarde onroerende zaken. De-

ze belasting is enkel gemeentebreed toepasbaar. Voor zakelijk onroerend goed

is een hoger tarief mogelijk; de opbrengst kan ondergebracht worden in een

apart ondernemersfonds ten behoeve van collectieve belangenbehartiging.

• Bedrijven Investerings Zones (BIZ): Landelijke wet die per 1 mei 2009 in werking

is getreden en het mogelijk maakt voor ondernemers en gemeenten om een ge-

zamenlijke BIZ op te richten. Ondernemers bepalen zelf de investeringsmaatre-

gelen (schoon, heel, veilig) en de opbrengst komt ter beschikking van de onder-

nemers. Het gaat om complexe wetgeving en er is veel draagvlak nodig om een

BIZ in te kunnen voeren.

                                                     
7
 Inschatting op basis van Locatus en de gebiedsafbakening.
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In de bijlage is een overzicht opgenomen van de voor- en nadelen per financie-

ringsinstrument.

Stichtingsbestuur voorkeur voor reclameheffing

De Stichting Centrummanagement heeft de voorkeur uitgesproken voor invoering

van de reclameheffing. Aan het einde van de opstartfase zal de keuze voor het uit-

eindelijke collectieve financieringsinstrument helder dienen te zijn. Hiervoor zal te

zijner tijd ook nader inzicht gewenst zijn in de lokale voor- en nadelen om te komen

tot de voorgestelde vorm van collectieve financiering.

Financiering centrummanagement vanaf 2012: fictieve berekening

De totale kosten voor het centrummanagement op gemeenteniveau zijn in het

tweede jaar (2012), na de opstartfase, ingeschat op circa € 104.500,-. Dit bedrag is

exclusief de extra gemeentelijke projecten in een begrote omvang van € 65.000,-.

Wanneer iedere ondernemer € 500,- gaat bijdragen aan het centrummanagement,

dan levert dit een budget op van circa € 55.000,- op jaarbasis. Als de gemeente be-

reid is hier een bedrag van circa € 50.000,- per jaar structureel tegenover te zetten,

dan levert dit een werkbaar budget op voor het centrummanagement. Verder kan

nog aanvulling van het budget worden gezocht bij andere financiers.
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6. VERVOLGSTAPPEN

Stappen opstart centrummanagement

Om te komen tot een goede implementatie van het centrummanagement in Best

zullen de volgende stappen gezet dienen te worden.

Laatste kwartaal 2010

• Instemming (van alle betrokken partners) met de ambities, doelstellingen en

gebiedsafbakening centrummanagement zoals voorgesteld in hoofdstuk 2 van

deze rapportage.

• Instemming (van alle betrokken partners) met het projectenprogramma zoals

beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage.

• Instemming (van alle betrokken partners) met de beoogde organisatiestructuur

zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

• Bespreken ondernemingsplan met de Raad van de gemeente Best.

• Instellen Stichtingsbestuur met een onafhankelijk voorzitter.

• Vaststellen begroting 1
e
 jaar centrummanagement op hoofdlijnen, waarbij de

verdeling over de verschillende posten, nog ter bespreking is.

• Onderzoeken haalbaarheid dekking kosten start centrummanagement 2011. De

ondernemersbijdrage en de gemeentelijke bijdrage dient voor 1-1-2011 zeker

gesteld te zijn (inclusief de onderlinge verhoudingen). Dit is een belangrijk

go/no go moment.

• Bij een positieve go: het Stichtingsbestuur stelt een kwartiermaker en een secre-

tariaat aan.

• Uitspreken intenties ondernemers over het instellen van een ondernemersfonds.

• Contact leggen met mogelijke sponsoren (ook projectgerelateerd) voor het cen-

trummanagement.

• Goedkeuren begroting 2011.

• Verbreden draagvlak centrummanagement en het inzetten van ondernemers-

fondsen onder de ondernemers.

2011

• Formele start centrummanagement (inclusief communicatie hierover).

• Introductie kwartiermaker.

• Benoemen van prioritaire projecten en quick-wins voor 2011.

• Introductie communicatiemiddelen.

• Uitwerken en implementatie organisatiestructuur. Het opstarten en bemensen

van de werkgroepen.

• Verbreden draagvlak centrummanagement.

• Opstarten verkennende studie financiering.

• Voor- en nadelen financieringsvormen benoemen.
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• Uitwerken huisvesting.

• Realiseren quick-wins.

• Concrete projecten vanuit de werkgroepen zichtbaar maken.

• Communicatie uitbouwen.

• Definitieve keuze financieringsinstrument en uitwerken. In gang zetten onder-

zoek naar draagvlak. Hier zit opnieuw een belangrijke go/no go. Alleen bij zicht

op structurele financiering zal het centrummanagement in de beoogde vorm na

2011 kunnen worden doorgezet.

• Keuze doorvertalen naar organisatie en projecten.

• Bij go: werving en selectie centrummanager.

• Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplan vanaf 2012.
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BIJLAGE 1: VOOR- EN NADELEN FINANCIERINGSINSTRU-

MENTEN

Onderstaand wordt een beknopt overzicht gegeven van de voor- en nadelen van

financieringsinstrumenten, waarbij ondernemers op hun verzoek worden belast ten

behoeve van extra collectieve investeringen in de bedrijfsomgeving. De KvK Brabant

heeft in 2009 een aparte brochure uitgebracht waarbij dieper wordt ingegaan op dit

onderwerp.

Reclameheffing

• Belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de

openbare weg (art. 227 Gemeenteweg).

• Zowel op particuliere – als gemeentelijke grond (lichtbakken en billboards).

Voor- en nadelen:

+ Gebiedsgericht toepasbaar.

+ Tariefdifferentiatie mogelijk.

+ Bijna alle ondernemers hebben een vorm van reclame-uiting en kunnen daar-

door worden aangeslagen.

0 Goede mogelijkheden voor eenvoudige heffing. De uitvoeringskosten kunnen

wel relatief hoog oplopen.

Precariobelasting

• Belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor

openbare dienst bestemde grond (art. 228 Gemeentewet).

Voor- en nadelen:

+ Zeer lokaal op te leggen.

+ Tariefdifferentiatie mogelijk.

- Geen volledige dekking in het centrum: heffing enkel voor ondernemers met

reclame-uitingen of een terras.

- Opbrengsten beperkt.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

• Belasting over waarde onroerende zaken.

• Tijdstipbelasting: 1 januari.

• Grondslag: WOZ-waarde.

Voor- en nadelen:

+ Hoger tarief zakelijk onroerend goed mogelijk, opbrengst in apart fonds voor

collectieve belangenbehartiging.
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+ Ook vastgoedeigenaren kunnen belast worden.

+ De uitvoeringskosten zijn relatief laag.

- Belasting is enkel gemeentebreed toepasbaar, op alle niet-woningen. Geen

gebiedsgerichte benadering.

Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

De Eerste Kamer heeft in maart 2009 het wetsvoorstel Experimenten Bedrijven Inves-

terings Zones (BIZ) aangenomen. Met deze wet kunnen ondernemers en gemeenten

gezamenlijk een BIZ oprichten. De wet is per 1 mei 2009 in werking getreden en zal

voor 1 januari 2013 worden geëvalueerd. De experimentenwet vervalt met ingang

van 1 juli 2015. Gemeenten kunnen onder voorwaarden tot 1 januari 2018 een be-

paalde BIZ-bijdrage blijven heffen.

Inhoud:

• Tijdstipbelasting: 1 januari

• Grondslag: WOZ-waarde

• Periode: maximaal 5 jaar, verlenging mogelijk

• Op verzoek van ondernemers

• Activiteiten: aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening (en dus niet een

vervanging)

• De opbrengst komt volledig ter beschikking van de ondernemers: ondernemers

bepalen zelf de investeringsmaatregelen

• Schriftelijke draagvlakmeting: de meerderheid van de ondernemers beslist over

het in werking stellen:

- Minimaal 50% + 1 stemt

- Tenminste 2/3 voor inwerkingstelling

- WOZ-waarde voorstemmers hoger dan tegenstemmers

• Het is vervolgens bindend voor alle ondernemers/gebruikers

• De gemeente stelt de BIZ-verordening op en vast

• Inning gebeurt door de gemeente

Voor- en nadelen:

+ Gebiedsgericht toepasbaar.

+ Tariefdifferentiatie mogelijk.

0 De doeleinden lijken beperkt tot ‘schoon, heel en veilig’.

- Complexe wetgeving.

- Er is veel draagvlak nodig om een BIZ in te kunnen voeren.

- Vastgoedeigenaren kunnen niet belast worden.

Art. 1, lid 2 Experimentenwet BI-zones:

De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbon-

den zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veilig-

heid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte
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van de BI-zone.

Interpretatie:

• Promotionele activiteiten dienen een ondergeschikte rol in het projectenplan te

vervullen.

• Hetzelfde geldt voor organisatiekosten.

Mogelijke activiteiten BI-zone:

• Verkeersvoorzieningen, bewegwijzering

• Groenvoorziening, bloembaken

• Afvalinzameling

• Verlichting

• Schoonmaak, graffitiverwijdering

• Camerabewaking, surveillance

• Brandveiligheid

• Branchering en leegstandsbestrijding

• Promotie


