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Advies 
Instemmen met bijgevoegd plan van aanpak waarmee aan punt 3.3.3. van het coalitieprogramma 2018 - 2022, om 
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Toelichting; 

Aanleiding 
In het Centrum Platform Overleg (CPO) van 15 oktober 2018 is onderdeel 3.3.3. in het 
coalitieprogramma 2018 - 2022 besproken (bijlage 1 - verslag 15 oktober 2018). 

"Ingezet wordt op behoud van de aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt, waarbij gestreefd 
wordt naar een meer gevarieerd aanbod, in overleg met de markt en winkeliers wordt meer 
ruimte gecreëerd voor horeca terrassen op het plein" 

Afgesproken is dat de gemeente binnen één maand na het overleg met een concept plan van aanpak 
voor de verdere uitvoering komt. Bijgevoegd is het concept plan (bijlage 2 - concept plan) waarop 
zowel winkeliers als de markt positief hebben gereageerd (bijlage 3 - mail winkeliers en markt). 

Met dit voorstel wordt uw coliege in kennis gesteld over de voorgestelde stappen en wordt u de 
gelegenheid gegeven hierop eventuele op- of aanmerkingen te maken. 

Kaders 
Coalitieakkoord 2018 - 2022 onderdeel 3.3.3. 

Argumentatie 
Het voorliggende plan van aanpak heeft draagvlak bij winkeliers en de markt. 
Intern is bezien of dit proces kan worden begeleid door de nog aan te stellen acquisitie-
ambtenaar/centrum-manager zoals opgenomen onder punt 3.9.2. in het coalitieprogramma 2018 -
2022. Dit is ook als optie in het CPO overleg van 15 oktober 2018 geopperd. De rol en de positie van 
de acquisitie-ambtenaar/centrum-manager ten opzichte van de organisatie moeten nog bepaald 
worden, (zie PVA- bijlage 2) 

Met de markt en winkeliers wordt de inzet van de acquisitie-ambtenaar/centrum-manager besproken. 
Deze persoon komt (zoals nu gedacht) in dienst van de gemeente en is daarmee (niet) onafhankelijk. 
Wel is de gedachte dat deze persoon niet belast is met het verleden en daarmee een open blik op het 
proces heeft. Indien er geen draagvlak is voor deze oplossing zal een externe partij worden benaderd 
voor het uitbrengen van een offerte. 

Over de opdracht, inzet en de positie van de acquisitie-ambtenaar/centrum-manager zal uw college 
worden voorgesteld duidelijke afspraken te maken met de raad waarbij de raad in overleg met uw 
college bepaalt binnen welke bandbreedte deze persoon zijn/ haar werk mag doen. 

NB. Het betreft hier een proces waarbij de uitkomst mogelijk voor één of beide partijen voor onvrede 
zorgt. Voorkomen moet worden dat dat voor de betrokken ambtenaar (acquisitie-ambtenaar/centrum
manager) leidt tot onduidelijkheid ten aanzien van de bandbreedte en zijn ambtelijke rol en 
verantwoordelijkheid. 

Alternatieven 
De procesbegeleiding op een andere manier vorm geven. Gezien de veronderstelde politieke 
gevoeligheid kan er voor gekozen worden een externe partij dit proces te laten oppakken. 

Financiën 
Mocht uiteindelijk een externe procesbegeleider nodig zijn, dan zijn daarvoor middelen nodig. Nog 
onduidelijk is hoeveel de eventuele externe procesbegeleiding uiteindelijk gaat kosten en welk bureau 
daarvoor geschikt is. Sowieso moet er bij partijen draagvlak zijn voor de procesbegeleider. 

De kosten zijn vooral afhankelijk van de volgende stappen: inlezen, gemeenschappelijke 
uitgangspunten bepalen, ca. 4 sessies met partijen, afsluitende rapport voor besluitvorming. 
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Dekking van kosten voor een externe procesbegeleider kan plaatsvinden en laste van tiet 
geoormerkte rekeningresultaat uit de jaarrekening 2017 voor uitvoering van tiet collegeprogramma. 

Moctit een externe procesbegeleider nodig zijn dan wordt tiiervoor nog een voorstel aan u voorgelegd. 

Communicatie 
Het onderdeel communicatie komt in tiet nog voor te leggen voorstel aan de orde. 

Uitvoering en evaluatie 
Indien uw college instemt met dit plan van aanpak zal gestart worden met de eerste twee stappen uit 
tiet plan van aanpak. Dit wordt gedaan met bestaande capaciteit. Ook wordt er een overleg gepland 
met partijen over de inzet van de acquisitie-ambtenaar/centrum-manager. 

Biilaqen 
1. verslag GPO 15 oktober 2018 
2. concept plan van aanpak 
3. mail winkeliers en markt instemming pva. 

Omgeving 
Beleid, 

R. van Noord 
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