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ONDERWERP
Aanwenden van het jaarrekeningoverschot 2011 van Centrummanagement Weert voor de
activiteiten Winters Weert 2012.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 18 september 2012 heeft het college kennis genomen van het jaarrekeningoverschot 2011 van
Centrummanagement Weert. In overeenstemming met de bestendige gedragslijn komt dit
overschot ad. € 13.366,= ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2012.
In de commissievergadering Economische Zaken van dinsdagavond 18 september 2012 heeft de
commissie EZ het college verzocht een gemotiveerd voorstel aan de raad voor te leggen. Een
voorstel dat tot doel heeft het om dit overschot aan te wenden voor de programmering van Winters
Weert 2012. Dit raadsvoorstel is het antwoord op dit verzoek.
In de raad van 22 september 2010 is het koersdocument van de programmalijn Winkelstad Weert
vastgesteld (RAD-000296). Doelstelling van de programmalijn is meer inwoners en bedrijven aan
Weert te binden alsook meer bezoekers te trekken die langer blijven en meer besteden.
Aan de werkorganisatie Centrummanagement Weert is voor het vierde kwartaal 2010 een
overbruggingskrediet van € 50.000,= ter beschikking gesteld en vanaf 2011 een structureel budget
ad. € 110.000,= per jaar (prijspeil 2011).
In 2010 is Centrummanagement Weert in staat geweest binnen het gestelde budget te opereren
waarbij het positieve resultaat ad. € 27.000,= is teruggevloeid naar het jaarrekeningresultaat
2011.
Ook in 2011 is op de werkorganisatie een positief jaarrekening resultaat bereikt ad. € 13.366,=.
Door een strakke budgetbeheersing op de kosten van het werkapparaat, huisvesting en
middelengebruik heeft uitvoering plaatsgevonden binnen de beschikbare middelen.
Het positieve resultaat heeft direct betrekking op de organisatie van het project “Oranjeweek
2011”. Een deel van de apparaatskosten van Centrummanagement zijn toegerekend aan het extra
budget dat beschikbaar is gesteld door uw raad ten behoeve van het bezoek van onze Koningin.
PROBLEEMSTELLING
In het 1e kwartaal 2012 is aan Centrummanagement Weert opdracht verstrekt voor de organisatie
van de projecten Oranjeweek, Gastvrij Weert en Winters Weert met een daarvoor beschikbaar
budget van € 23.000,=. Het bestuur van Centrummanagement Weert heeft in de vergadering van
de commissie Economische Zaken d.d.18 september 2012 de leden van de raadscommissie op de
hoogte gebracht van de krappe budgettaire situatie en het gevolg daarvan: een sobere invulling
van Winters Weert 2012.
In de koersnota is de ambitie opgenomen om te zoeken naar nieuwe geldstromen ter financiering
van de gewenste actieprogramma’s in de binnenstad van Weert. Geconstateerd kan worden dat er
wel stappen worden gemaakt maar de effecten nu nog beperkt zijn. De huidige economische
situatie van Nederland speelt hierbij zeker een rol. Hierbij is (niet limitatief) gedacht aan:
•
Invoering Weerterland pas (voorheen stadspas).
•
Object- en pleinsponsoring in samenhang met de kermis van Weert.
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•
•
•
•

Sponsoring rotondes.
Reclame en arrangementen bij parkeergarages.
Reclame openbare ruimte.
Nieuwe initiatieven in de (binnen)stad.

Centrummanagement heeft met individuele ondernemers een creatieve invulling van Winters Weert
2012 opgezet. Hierbij wordt gewerkt aan het organiseren van een kerstmarkt met ca. 15 huisjes op
de Nieuwe Markt en het organiseren van bijpassende entertainment. CMWeert heeft o.a. een
kerstbomenactie gestart waar veel respons op is gekomen. De binnenstad wordt met deze
kerstbomen aangekleed. Deze individuele inspanningen zijn globaal te schatten op een waarde van
ca. € 20.000,=
Het gemeentebestuur staat positief tegenover deze initiatieven van individuele ondernemers en
Centrummanagement Weert. De waardering heeft zeker ook betrekking op het actiegerichte
karakter van deze initiatieven.
Van groot belang is dat voorzieningen worden beveiligd, voldoende kerstsfeer wordt toegevoegd en
promotie plaats vindt. Hiervoor ontbreken momenteel de financiële middelen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Het beoogde programma Winters Weert 2012 is op waarde geschat. Deze waarde wordt ingebracht
door creatief handelen, de betrokkenheid van burgers (kerstbomenactie) en door de individuele
inzet van ondernemers uit onze binnenstad. In deze tijd van beperkte financiële mogelijkheden een
positieve ontwikkeling om Weert aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers.
Gezien de individuele inspanning van ondernemers vindt het college van burgemeester en
wethouders het te billijken om aan de raad voor te stellen het rekeningresultaat 2011 van
Centrummanagement Weert aan te wenden voor Winters Weert 2012.
COMMUNICATIE
De geschetste ontwikkeling sluit aan bij de promotielijn van Weert (Met ons in Weert). De
bijbehorende uitingen zullen dan ook onderdeel uitmaken van het promotieplan.
EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De VVD geeft aan dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan. Het overschot
gaat terug naar Centrum Management zodat ze vooruit kunnen. De PvdA is niet
tegen het voorstel maar geeft aan dat het geld ook aan St. Nicolaas besteed zou
kunnen worden. Er zou dus ook een andere keuze gemaakt kunnen worden. De
SP stemt in met deze praktische insteek. Het geld was al voor Centrum
Management begroot. D66 geeft eveneens aan dat het stuk als hamerstuk naar
de raad kan. Het is een praktische oplossing. D66 wil wel graag weten wat
Centrum Management voor het geld doet. WL geeft aan dat er voldoende
kerstsfeer moet zijn om Weert aantrekkelijk te houden en dat kan niet voor
€ 1000,=. WL is het helemaal eens met het voorstel. Ook volgens het CDA kan
het voorstel als hamerstuk naar de raad. Ook het CDA wil weten wat Centrum
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Management voor het geld doet.
Gezien de standpunten wordt afgesproken dat het budget nu al beschikbaar kan
worden gesteld.
VOORSTEL COLLEGE
Het positieve resultaat Centrummanagement Weert 2011 ad € 13.366,= aanwenden voor de
activiteiten Winters Weert 2012.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2012;

besluit:
Het positieve resultaat Centrummanagement Weert 2011 ad € 13.366,= aanwenden voor de
activiteiten Winters Weert 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

