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KRO/EV NL223-29650rap 

Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige 

bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 

samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 

academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 

internationale samenwerkingspartners delen. 

 

Ecorys voert in Nederland een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de 

internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van 

duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op 

mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot 

af, stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op 

FSC- of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 

80% afgenomen. 
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Evaluatie City Management Brielle 

Voorwoord 

Tijdens de uitvoering van deze evaluatie-opdracht heeft Ecorys mogen profiteren van de zeer 

coöperatieve houding van veel bij het Brielse City Management betrokken organisaties en 

personen. Het gaat hierbij meestal om vrijwilligers: één van de krachten van de Brielse 

gemeenschap zijn haar vrijwilligers die - ondernemingsfonds of niet - veel tijd en aandacht 

besteden aan alle werkzaamheden die nodig zijn om de evenementen mogelijk te maken.  

 

Ecorys dankt alle personen en organisaties die hebben meegewerkt aan de interviews, het 

burgerpanelonderzoek en de ondernemersenquête. In het bijzonder willen wij mevrouw Wendy 

Hofman en de heren Harrie Swart danken voor hun inzet bij de organisatie van de interviews, het 

voorbereiden van het burgerpanelonderzoek en de respons van de ondernemersenquête. 

 

De volgende afkortingen voor de benaming van ondernemersverenigingen worden gehanteerd, in 

alfabetische volgorde: 

 

BBV Brielse Belangen Vereniging voor Handel en Nijverheid 

BVHRO Brielse Vereniging Horeca- en Recreatieve Ondernemers 

CMB Stichting City Management Brielle 

OVB Ondernemers Vereniging Brielle 

VWIB Vereniging Wonen in Brielle 

 

Alle financiële bedragen zijn exclusief BTW. 

 

In dit rapport wordt het centrum van Brielle gelijk gesteld aan de vesting en aan de binnenstad 
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Samenvatting 

In dit rapport wordt de uitvoering van het “Plan Ondernemingsfonds 2012-2015 binnenstad Brielle” 

van 1 januari 2012 tot 31 december 2014 geëvalueerd. In de uitvoeringsovereenkomst van 

gemeente en de Stichting City Management Brielle werd afgesproken dat deze evaluatie zou 

plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2015 op basis van artikel 7.1 van de overeenkomst. Dit 

rapport doet verslag van deze evaluatie. 

 

Hoofdstuk 2: methodologie van onderzoek 

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe Ecorys te werk is gegaan. In een aantal interviews met bij het 

Brielse City Management betrokken personen en organisaties werd onderzocht hoe deze personen 

en organisaties denken over het City Management in het algemeen en over het CMB in bijzonder. 

De bevindingen van de interviews werden geplaatst tegen de achtergrond van de resultaten van 

een ondernemersenquête en van het Briels Burgerpanel geplaatst. De respons van het Briels 

Burgerpanel was zeer hoog: het onderwerp lijkt te leven. De respons van de ondernemersenquête 

was voldoende om (ondanks de kleine populatie) percentages te rapporteren.  

 

Hoofdstuk 3: de dagelijkse praktijk 

 Niet mag uit het oog worden verloren dat de bestuursleden van het CMB vrijwilligers zijn: zij 

proberen de taken onbezoldigd zo goed mogelijk in te vullen. Weinigen trekken de kar. Zo goed 

mogelijk streven zij er naar om, naast de eigen ondernemersactiviteiten, inhoud te geven aan 

het tweezijdige karakter van het CMB: dat van coördinator van de belangen behartiging van de 

ondernemersgroeperingen naar de gemeente toe en dat van financiële facilitator van activiteiten 

in de vesting. De eerste taak komt naar de mening van de ondernemers nog niet genoeg uit de 

verf (paragraaf 3.1). 

 De samenwerking tussen gemeente en CMB kan beter. Bijna de helft van de ondernemers 

meent dat het CMB de ondernemers (nog) niet voldoende vertegenwoordigt (paragraaf 3.2). 

 In tegenstelling tot het landelijke beeld is in Brielle het ledenaantal van de 

ondernemersvereniging BBV sinds de oprichting van het ondernemersfonds gestegen. Door de 

oprichting van het CMB is het budget voor activiteiten toegenomen en het aantal ‘free riders’ 

afgenomen (paragraaf 3.3).  

 De inwisseling van de functie City marketeer voor de functie centrummanager is door de 

meeste geïnterviewde personen en organisaties goed ontvangen (paragrafen 3.4 en 3.5). 

 Er wordt binnen de Brielse citymarketing geen onderscheid gemaakt tussen ‘ on brand’ 

activiteiten die bijdragen aan de focus van de Brielse citymarketing – de Tachtigjarige Oorlog – 

en ‘off brand’ activiteiten die niet bijdragen aan deze focus maar wel degelijk van belang zijn 

voor het verbeteren van de binnenstad en de toeristische aantrekkingskracht (paragraaf 3.5). 

 Vrijwel alle geïnterviewde personen en organisaties zijn het met elkaar eens dat eventuele 

beëindiging van de werkzaamheden van het CMB niet als wenselijk wordt gezien. Een ruime 

meerderheid van de ondernemers, namelijk meer dan 60%, meent dat het CMB voor deze 

ondernemers van toegevoegde waarde is (paragraaf 3.7). 

 

Hoofdstuk 4: prestatieafspraken 

 In de uitvoeringsovereenkomst werden maar liefst 87 aandachtsgebieden geformuleerd die 

gezamenlijk het werkterrein van het CMB zouden zijn. Te veel voor een organisatie met de 

middelen van het CMB. Bijdragen aan het versterken van het winkel- en horeca-aanbod en van 

de toeristische aantrekkingskracht wordt algemeen gezien als de kerndoelstelling van het CMB. 
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Het hoge belang dat de ondernemers hieraan toekennen (rapportcijfer: 9,0) is veelzeggend, ook 

al valt er nog wat te verbeteren (paragraaf 4.1). De prestaties van het City Management - en 

daarmee van het CMB en de gemeente - worden door de ondernemers beter herkend dan door 

de burgers, ook al delen de ondernemers verschillende zes-minnetjes uit. 

 Er zijn de afgelopen 2 tot 3 jaren weinig vaste afspraken gemaakt tussen gemeente en het CMB 

over onderwerpen die daarvoor in de uitvoeringsovereenkomst zijn benoemd (paragraaf 4.2). 

Indien er wel afspraken zijn gemaakt, zijn deze wellicht niet voldoende gecommuniceerd.  

 Voor de meeste bij het Brielse City Management betrokken personen en organisaties is het 

duidelijk dat het CMB niet over de middelen en mogelijkheden beschikt om daadwerkelijk meer 

te doen aan een onderwerp of dat het om een onderwerp gaat dat primair bij de gemeente ligt. 

 Hoewel driekwart van de ondernemers zegt dat men bekend is met de doelen van het CMB, 

blijft het moeilijk om de prestaties van het Brielse City Management na 3 jaren goed te meten. 

Vooraf zijn geen meetbare prestatiemaatstaven vastgelegd (paragraaf 4.3).  

 De bekendheid van ondernemers met het werk van het CMB, al dan niet achter de schermen, 

kan worden vergroot. Hoe kan het werk van de Stichting beter over het voetlicht gebracht 

worden bij ondernemers en bij inwoners? 

 

Hoofdstuk 5: herkomst en besteding financiën 

 Het totale budget van het CMB voor de contractperiode 2012-2015 blijkt circa 40 % lager te 

liggen dan vooraf werd aangenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Iets minder dan de helft 

van deze tegenvaller wordt verklaard door minder reclamebelasting. De gemeente legt een 

hoger bedrag naast de opbrengsten van de reclamebelasting en geeft daarnaast nog enkele 

tonnen meer uit aan het City Management. Het CMB wil meer overleg met de gemeente om 

een completer beeld te krijgen van wat de gemeente elk jaar bijpast (paragraaf 5.1). 

 Het totale budget van het CMB is niet voldoende om alle activiteiten die door de ondernemers 

aan de Stichting worden voorgelegd te kunnen honoreren. Het bestuur van het CMB gaat er 

van uit dat zo’n 80% van het budget vast ligt en dat nog zo’n 20 % vrij kan worden besteed. Bij 

zo weinig vrij besteedbare ruimte is het moeilijk om keuzes te maken. Gedeeltelijk ontschotten 

en afstand nemen van het stelsel van trekkingsrechten lijkt onontkoombaar. Hoewel in Brielle 

een stevig stelsel van ‘check & double check’ wordt toegepast, plaatsen de meeste personen 

en organisaties vraagtekens bij de transparantie van de toekenning van budget aan activiteiten. 

De meeste geïnterviewde personen en organisaties wijzen op de noodzaak om tot vaste criteria 

te komen om de (vrij) besteedbare ruimte toe te kennen (paragraaf 5.2). 

 

Hoofdstuk 6: conclusies en aanbevelingen 

Verwezen wordt naar de tekst van dit hoofdstuk. 
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1 Inleiding 

Op 11 oktober 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brielle 

kennis genomen van het “Plan Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle”. Zij besloot om 

medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit plan en daartoe met de Stichting City-

management Brielle (hierna: CMB) een uitvoeringsovereenkomst te sluiten. 

 

Op 8 november 2011 stelde de gemeenteraad de “Verordening op de heffing en invordering van 

een reclamebelasting” voor de vesting Brielle vast. De inkomsten uit die belasting, verminderd met 

de perceptiekosten, worden door de gemeente in de vorm van een subsidie aan het CMB over- 

gemaakt. De stichting benut deze subsidie voor de uitvoering van de activiteiten in het “Plan 

Ondernemingsfonds 2012-2015 binnenstad Brielle”. Het streven was om de reclamebelasting voor 

de duur van 4 jaar te laten functioneren van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.  

 

Doelstelling evaluatie 

In de uitvoeringsovereenkomst werd door de gemeente en het CMB afgesproken dat een evaluatie 

van de uitvoering van dit plan zou plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2015. Om bij deze 

evaluatie te zorgen voor voldoende afstand van de diverse bij de activiteiten van het CMB in de 

afgelopen jaren betrokken personen en instellingen besloot het college om de evaluatie door een 

onafhankelijk bureau te laten uitvoeren. Deze opdracht werd aan Ecorys verstrekt. 

 

In artikel 7 van de “Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Brielle / Stichting City Management Brielle 

inzake ondernemersfonds Reclamebelasting”, op 1 februari 2012 door de gemeente en het CMB 

getekend, werd de doelstelling van de evaluatie als volgt omschreven: 

 

“7. Evaluatie 

7.1 Het college van Burgemeester en Wethouders zal in het eerste kwartaal van 2015 een 

evaluatie (doen) verrichten naar het functioneren van het Ondernemersfonds binnenstad Brielle, 

waarbij in ieder geval aan de orde komen: 

* de wijze van financieren van het Ondernemersfonds; 

* de uit het fonds verrichte bestedingen; 

* de behaalde resultaten in de binnenstad (gekoppeld aan het activiteitenplan van het Plan 

Ondernemingsfonds 2012-2015) met de uit het fonds verrichte bestedingen; 

* de resultaten van de onder 5. Genoemde prestatieafspraken; 

De Stichting City Management Brielle zal alle voor de evaluatie benodigde gegevens desgevraagd 

aanleveren aan de gemeente, zodanig dat het opstellen van een adequate evaluatie over het 

betreffende tijdvak mogelijk is.” 

 

Opbouw rapport 

Dit rapport doet verslag van het onderzoek en de bevindingen van Ecorys. Hoofdstuk 2 legt 

verantwoording af over de uitvoering van het onderzoek. Hoofdstuk 3 bekijkt hoe het Brielse City 

Management in de dagelijkse praktijk is ingevuld. Hoofdstuk 4 toetst de afspraken die vooraf met 

de Stichting CMB zijn gemaakt over te leveren prestaties. Hoofdstuk 5 behandelt de wijze van 

financiering van het ondernemersfonds, alsmede de uit het fonds verrichte bestedingen. Hoofdstuk 

6 sluit af met conclusies en bevindingen 
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2 Methodologie van onderzoek 

Ecorys heeft op basis van de volgende informatiebronnen deze evaluatie uitgevoerd: 

 Analyse van diverse teksten en financiële rapportages die door of over het CMB zijn 

gepubliceerd op http://www.beleefbrielle.nl. 

 Interviews met woordvoerders van bij het City Management van Brielle betrokken organisaties, 

alsmede gesprekken met 2 wethouders en 2 ambtenaren. 

 Een enquête onder de ondernemers in de vesting die reclamebelasting betalen voor het 

ondernemersfonds. 

 Een onderzoek dat is uitgezet onder het burgerpanel, om te vernemen hoe de inwoners van de 

gemeente denken over het City Management. 

 

 

2.1 Interviews 

De volgende afgevaardigden van organisaties of instellingen werden voor deze opdracht door de 

heren J.D. van Ginkel en W. Kroesen van Ecorys geïnterviewd: 

 Op 16 oktober gelijktijdig de heer H. Swart (centrummanager) en mevrouw W. Hofman (City 

marketeer); 

 Op dezelfde datum de wethouders D. Verbeek en A. Schoon; 

 Op dezelfde datum de heer W. Lakerveld (Gemeente Brielle, Economische Zaken); 

 Op dezelfde datum mevrouw M. Stolk en mevrouw E. Wester van de Stichting voor Kunst en 

Cultuur en van het BRES theater; 

 Op 23 oktober gelijktijdig de heren H. Steenbergen en R. Vos van de BVHRO en de heer R. 

Hoogland en mevrouw J. Van Meel-Jonkhart van de OVB;  

 Op dezelfde datum gelijktijdig mevrouw M. Holtrop van het Historisch Museum Den Briel, 

mevrouw I. van Oosten van de VVV Zuid-Hollandse Eilanden en de heer W. van Noord van de 

1 april Vereniging; 

 Op 30 oktober de heren H. de Vette en R. van Ravens van het CMB; 

 Op dezelfde datum de heer L. von Burg en mevrouw L. Klee van de BBV; 

 Op 6 november de heer J. Wessels (Gemeente Brielle, Cultuur en Citypromotie). 

 

Bij deze interviews werden steeds dezelfde vragen gesteld met betrekking tot het Brielse City 

Management in het algemeen en het CMB in het bijzonder. Wij wilden het beeld over de prestaties 

van de Stichting CMB helder krijgen en onderzoeken in hoeverre de stichting haar doelstellingen 

voor wat betreft haar (potentiële) partners heeft waargemaakt. Wat is er bij het begin afgesproken? 

Wat is daarvan uitgevoerd? Wat vindt men van de toegevoegde waarde van de stichting? Wat had 

men liever anders gezien? Hadden andere prioriteiten moeten worden gelegd? 

 

 

2.2 Enquêtes: aanvullende informatie 

De enquêtes onder de ondernemers en de ondervraging van het Briels Burgerpanel had een ander, 

minder diepgaand karakter. Het ging hier vooral om de toetsing van het generieke beeld over het 

functioneren (en niet persé over de organisatie) van het Brielse City Management en het CMB.  
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Respons Briels Burgerpanel 

De enquête onder het Briels Burgerpanel werd van 6 tot en met 23 november 2014 geplaatst. Op 

25 november werden de resultaten door het bureau DUO aangeleverd. Onderzoekstechnisch ging 

dit om een gesloten systeem. In totaal hebben 568 inwoners het vragenformulier ingevuld op een 

totaal van ruim 800 inwoners van 18 jaar en ouder die meedoen aan het panel. Bij de verwerking 

werden door DUO standaard-wegingsfactoren toegepast om oververtegenwoordiging van bepaalde 

delen van de bevolking in het panel te corrigeren. De hoge respons is voldoende om over een 

representatieve steekproef te spreken en geeft aan dat het onderwerp lijkt te leven bij de inwoners.  

 

Respons ondernemersenquête 

Na overleg met de gemeente heeft Ecorys er voor gekozen om de ondernemersenquête anoniem 

uit te voeren. Daarom konden uit de antwoorden geen verschillen tussen de diverse vormen van 

ondernemerschap worden vastgesteld, bijvoorbeeld: hebben filiaalbedrijven minder vaak mee 

gedaan of denken de ondernemers in het kernwinkelgebied (die een hoger tarief aan reclame-

belasting betalen) anders over het CMB en de Brielse City Management dan de ondernemers in de 

andere delen van de vesting?  

 

Het vragenformulier voor de ondernemersenquête werd op verschillende manieren verspreid onder 

de 113 ondernemers en ondernemingen in de vesting die reclamebelasting betalen. Ecorys heeft 

het vragenformulier op 20 oktober 2014 voor de eerste keer naar de belastingplichtigen gemaild, 

vergezeld van een toelichting over de intenties van het onderzoek. Op 10 november werd het 

vragenformulier voor een tweede keer door Ecorys gemaild naar de belastingplichtigen die nog niet 

hadden gereageerd. Op 24 november heeft wethouder Schoon ondernemers die toen nog niet 

hadden gereageerd persoonlijk per mail uitgenodigd om alsnog deel te nemen. Verder heeft 

centrummanager Harrie Swart vragenformulieren opgehaald, waarbij hij controleerde of het om 

ondernemers ging die reclamebelasting betalen. 

 

In totaal 27 ondernemers (en 1 oud-ondernemer) mailden hun formulier direct naar Ecorys. De 

overige 13 formulieren zijn door de centrummanager opgehaald.  

 

Op 10 november 2014 werd een uitnodiging op het Facebook-account van de gemeente Brielle 

geplaatst om deel te nemen aan de enquête en werd een persbericht verstuurd naar lokale kranten 

en naar www.voorneputten.nl. Hierbij werden ook inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de 

enquête. Uiteindelijk heeft één inwoner, een oud-ondernemer, deelgenomen. 

 

Ecorys ontving van de gemeente bij de aanvang van het onderzoek een lijst met 113 adressen van 

de ondernemers en ondernemingen in de vesting die reclamebelasting betalen. Twee 

belastingplichtigen die hebben deelgenomen aan de interviews (te weten: de centrummanager en 

de VVV) hoefden niet meer deel te nemen aan de ondernemersenquête. In totaal konden maximaal 

111 ondernemers of ondernemingen die reclamebelasting betalen in de vesting meedoen.  

 

Uiteindelijk werd op de sluitingsdatum 9 december 2014 met de 41 ontvangen formuleren een 

respons bereikt van 37 % van de maximaal 111 ondernemers of ondernemingen in de vesting die 

reclamebelasting betalen.  

 

25 respondenten (61%) gaven aan dat zij een winkel exploiteren in de vesting, 8 respondenten 

(20%) exploiteren een horecazaak (café, restaurant, verblijfsrecreatie), 7 respondenten (15%) 

hebben een andere onderneming en 1 respondent was voorheen ondernemer.  

 

Hoewel het zowel om een kleine onderzoekspopulatie (maximaal 111) als kleine respons (41) gaat, 

worden de antwoorden van de ondernemersenquête in dit rapport als percentages gerapporteerd.
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3 De dagelijkse praktijk 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele aspecten van de dagelijkse praktijk van het Brielse City 

Management: de personele bezetting van het bestuur van het CMB; de betekenis van het CMB als 

overkoepelende, coördinerende organisatie; het effect van de oprichting van het CMB op het 

ledenaantal en het budget van de ondernemersverenigingen; de betekenis die de City marketeer 

had; de focus in de Brielse citymarketing en de rol van de centrummanager. 

 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over de verwachtingen over wat kan gaan 

gebeuren als de Stichting CMB zou stoppen. Hierbij wordt een indicatie gegeven van de 

toegevoegde waarde die het CMB heeft volgens de ondernemers in de vesting. 

 

 

3.1 Bestuur versus dagelijks bestuur 

In de loop van de laatste jaren is bij de Stichting CMB een ‘dagelijks bestuur’ van 3 bestuursleden 

ontstaan dat het eerste aanspreekpunt van het CMB is geworden. Het dagelijks bestuur komt 

(bijna) elke week een keer bijeen. De constructie met een dagelijks bestuur maakt het voor het 

CMB mogelijk om adequaat te acteren, ook naar de gemeente toe. Besluiten worden, volgens het 

dagelijks bestuur, door het volledige bestuur van het CMB genomen. Achteraf wordt door het 

dagelijks bestuur steeds verslag gedaan aan het volledige bestuur. De leden van het dagelijks 

bestuur zijn niet als zodanig benoemd. Deze wijze van organisatie is al doende ontstaan.  

 

Vrijwilligers 

Niet mag uit het oog worden verloren dat het hierbij gaat om vrijwilligers die tijd vrij maken om zo 

goed mogelijk invulling te geven aan de intenties van het CMB. De bestuursleden zijn niet benoemd 

noch opgeleid voor deze taken. Zij proberen deze taken zo goed mogelijk te doen, naast hun 

beroepsmatige werkzaamheden. Tijdens het interview met Ecorys gaven deze bestuursleden aan 

dat zij bereid zijn om plaats te maken voor andere ondernemers, zodra anderen de bereidheid 

tonen om (een deel van de) taken te willen overnemen. 

 

Absentie 

Er is een groot verschil tussen de dagelijkse praktijk (3 bestuursleden trekken de kar) en datgene 

dat vooraf in de uitvoeringsovereenkomst is geregeld (het bestuur bestaat uit één of meer 

afgevaardigden van de vier takken van het ondernemersleven in de vesting)1. Niet alle zetels zijn 

bezet en niet alle bestuursleden komen altijd naar de bestuursvergaderingen. De ondernemers 

beseffen dat het werk van de Stichting CMB belangrijk is, maar de meeste ondernemers geven 

                                                           
1  In de statuten staat : Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van tenminste vijf ( 5 ) en ten hoogste zeven (7) 

personen. 

De bestuurders worden als volgt benoemd: 

A. drie (3) bestuurders door de Brielse Belangen Vereniging Handel en Nijverheid; 

B. twee (2) bestuurders door de Brielse Horeca- en Recreatieve Ondernemers; 

C. een (1) bestuurder door de Vereniging Wonen In Brielle; 

D. een (1) bestuurder door de ondernemers die niet aangesloten zijn bij een van de voorgaande verenigingen en/of een 

vrijwillige bijdrage betalen. 

BBV heeft 3 bestuursleden in het CMB Voorzitter, Secretaris en bestuurslid. 

BVHRO  is 1 bestuurlid ipv penningmeester en heeft nog een vacature. 

VWIB is Penningmeester ipv vacature 

Dat zijn bij elkaar 5 bestuursleden 
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toch prioriteit aan de eigen zaak die alle aandacht in deze recessie eist. Daarnaast vergen de eigen 

ondernemersverenigingen de nodige tijd. Het CMB is geen vervanging voor deze verenigingen. 

 

Gemeente Brielle 

De gemeente Brielle is niet vertegenwoordigd in het bestuur van het CMB. Dit is het geval in vrijwel 

alle gemeenten met een ondernemersfonds: de heersende opinie in het land is dat de gemeente de 

ondernemers fiscaal faciliteert om werkzaamheden te verrichten van algemeen belang met 

betrekking tot prestaties die onderling worden overeen gekomen (het onderwerp van het volgende 

hoofdstuk). De gemeente Brielle wil geen bestuurslid leveren. Het CMB is een partner van de 

gemeente, waarmee zij regelmatig overlegt. Het eerste aanspreekpunt is het Hoofd van de afdeling 

Economische Zaken van de gemeente Brielle. 

 

Terugkoppeling achterban 

Over de terugkoppeling van elk lid van het CMB-bestuur naar de eigen achterban en over de 

agendavorming door de eigen bestuursleden (wat gaan wij aan de orde stellen?) wordt verschillend 

gesproken door de geïnterviewde personen en organisaties. De bestuursleden geven een 

persoonlijke invulling aan de wijze van voorbereiding en terugkoppeling: er is weinig tot geen 

sprake van vaste afspraken hierover. Wellicht speelt hier mee dat het CMB een stichting is en geen 

vereniging. Bij een vereniging is de terugkoppeling naar en agendavoorbereiding met de eigen 

achterban voor bestuursleden misschien vanzelfsprekender. Elke ondernemersvereniging kan haar 

afgevaardigde(n) hierop natuurlijk, desgewenst, aanspreken.  

 

 

3.2 Het coördinerende platform 

Het CMB is sinds 2011 operationeel. Met de oprichting van deze organisatie hebben de gemeente 

en de ondernemers er voor gekozen om de ontwikkeling en uitvoering van de citymarketing, de 

evenementenagenda en het City Management ten aanzien van de vesting in één organisatie onder 

te brengen waarin alle takken van het ondernemersleven zijn vertegenwoordigd. Deze ambitie 

wordt nog steeds door de diverse ondernemersverenigingen onderschreven.  

 

De ondernemersverenigingen in de vesting kampten met afname van aantal leden en daarmee met 

steeds minder inkomsten, waardoor de continuïteit van de verenigingen in gevaar kwam. Grote 

investeringen, bijvoorbeeld voor feestverlichting, konden niet meer worden veroorloofd. Deze 

ontwikkeling tekende (tekent) zich in het hele land af. 

 

Door bundeling binnen de Stichting CMB werden twee vliegen in één klap geslagen: ‘free riding’ 

van ondernemers werd door de invoering van belastingheffing ten gunste van een ondernemers-

fonds voorkomen en tegelijkertijd ontstond een overkoepelend podium voor de belangenbehartiging 

naar de gemeente toe voor alle ondernemersgroepen, ook voor de groep zakelijke dienstverlening 

en de ondernemers die niet of weinig georganiseerd waren. 

 

Het (dagelijks) bestuur van de Stichting CMB voert niet alleen regelmatig overleg met de gemeente 

over allerlei zaken die betrekking hebben op de bestedingen uit het ondernemersfonds, maar ook 

over onderwerpen die meer liggen op het terrein van de belangenbehartiging van de ondernemers. 

De gemeente hoopte en hoopt nog steeds dat de coördinatiefunctie zo door het CMB kan worden 

ingevuld dat er sprake kan zijn van echte ‘partnership’ en van collectieve belangenbehartiging. 

Bijna alle geïnterviewde personen en organisaties zijn het er over eens dat de coördinatie van het 

CMB als collectieve belangenbehartiger naar de gemeente toe (nog) niet voldoende uit de verf 

komt. Hoe denken de individuele ondernemers hierover (tabel 3.1)? 
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Tabel 3.1 Ondernemersenquête: “Is er volgens u sprake van een goede samenwerking tussen het CMB 

en de gemeente Brielle?” 

 Percentage respondenten 

Ja, er is volgens mij sprake van een goede 

samenwerking tussen CMB en gemeente  

34 % 

Nee, er is geen sprake van een goede samenwerking 

tussen CMB en gemeente 

24 % 

Geen antwoord 22 % 

Weet niet 20 % 

 

Ongeveer een derde deel van de ondernemers meent dat er sprake is van een goede 

samenwerking tussen het CMB en de gemeente, ongeveer een kwart van de ondernemers is het 

hier niet mee eens en bijna 45% geeft geen antwoord op deze vraag. De samenwerking tussen 

gemeente en het CMB kan dus verbeteren.  

 

Bijna 30% van de ondernemers vindt dat het CMB zijn belangen voldoende vertegenwoordigt (tabel 

3.2) en 45% meent van niet. Opmerkelijk is overigens dat zowel in tabel 3.1 als in tabel 3.2 een 

groot deel van de ondernemers geen antwoord geven of weten.  

 

Tabel 3.2 Ondernemersenquête: “vindt u dat het CMB u voldoende vertegenwoordigd?” 

 Percentage respondenten 

Ja, het CMB vertegenwoordigt mij voldoende 29 % 

Nee, het CMB vertegenwoordigd mij niet voldoende 44 % 

Geen antwoord 20 % 

Weet niet 7 % 

 

De gemeente hoopte bij de oprichting dat het CMB een werkelijk coördinerend platform kon zijn 

voor alle ondernemersverenigingen. Op basis van de uitkomsten van de ondernemersenquête 

constateert Ecorys dat het percentage ondernemers dat zich voldoende vertegenwoordigd voelt 

door het CMB slechts 29% bedraagt. Daarmee kan in ieder geval gesteld worden dat er van een 

echt coördinerend orgaan (nog) geen sprake is. Dit wordt verder versterkt door het gegeven dat 

specifieke ondernemersverengingen hun eigen bilaterale overleg met de gemeente voeren. 

 

 

3.3 Effect ledenaantal en budget BBV 

Logischerwijs mag worden verwacht dat de heffing van reclamebelasting en de wens van 

individuele ondernemers om inspraak te hebben in de besteding van de reclameopbrengsten in het 

ondernemersfonds zouden leiden tot een toename van het aantal leden van de lokale 

ondernemersvereniging.  

 

Echter: in vrijwel alle plaatsen waar een ondernemersfonds voor een binnenstad in ons land tot 

stand is gekomen, is geen toename van het aantal leden van de (deelnemende) 

ondernemersverenigingen opgetreden. De ervaring leerde dat de gestage afname van het aantal 

leden van de meeste ondernemersverenigingen voordat een ondernemersfonds tot stand komt 

continueert nadat het ondernemersfonds tot stand is gekomen.  

 

Als oorzaak voor het ontbreken van herstel van het aantal leden wordt dan gezien dat voor veel 

ondernemers die belasting betalen aan een ondernemersfonds de noodzaak wegvalt van het 

ondersteunen van een ondernemersvereniging: de activiteiten komen er toch, met of zonder 
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ondernemersvereniging en men betaalt al belasting dus waarom zou men nog lidmaatschapsgeld 

betalen voor een ondernemersvereniging?  

 

In veel plaatsen is het lidmaatschapsgeld van de ondernemersvereniging per jaar aanzienlijk 

verlaagd, nu de vereniging geen budget meer hoeft te innen bij de leden voor evenementen. 

 

Tabel 3.3 Aantal leden, jaarlijks lidmaatschapsgeld en budget van de BBV voor de oprichting van het 

CMB (2011) en na de oprichting van het CMB (2014), per eind december 2011 en eind 

december 2014 

 BBV 2011 BBV 2014 

Aantal leden 53 leden 62 leden + 8 aspirant-leden 

Lidmaatschapsgeld Van € 240, - tot € 1.500, - per jaar, 

afhankelijk van oppervlakte 

€ 10, - per jaar 

Budget vereniging per jaar  

€ 32.000, - voor activiteiten 

€ 7.000, - voor PR 

€ 620, - per jaar, daarnaast: 

€ 25.000, - voor activiteiten (CMB) 

PR: budget samen met CMB 
(Bron: opgave BBV, december 2014) 

 

In Brielle vertoonde het aantal leden van de ondernemersvereniging BBV sinds de oprichting van 

het ondernemersfonds CMB een fluctuerend beeld, waarbij uiteindelijk het aantal leden blijkt te zijn 

toegenomen. Dit wijkt dus af van de landelijke trend. In de loop van 2014 fluctueerde het 

ledenaantal van de BBV tussen 59 en 66. Diverse sluitingen en andere omstandigheden zorgden 

voor minder leden. Door de komst van de centrummanager nam het aantal leden weer toe.  

 

Sinds de oprichting van het CMB betalen ook de leden van de BBV minder lidmaatschapsgeld 

omdat het budget voor activiteiten en PR via het CMB is gaan lopen. Op deze wijze kan de BBV 

blijven functioneren als de vertegenwoordiger van de belangen van de winkeliers. Voor het jaar 

2011 is niet goed uit te rekenen wat gemiddeld per lid aan lidmaatschapsgeld werd betaald, omdat 

in dit jaar regelmatig winkels sloten maar ook weer openden. Voor de sluiting van één winkel kon 

de opbrengst van het lidmaatschapsgeld hoger liggen dan die van enkele nieuw te openen winkels 

indien het bij de nieuwe winkels om kleinere oppervlaktes ging, bijvoorbeeld na opsplitsing van 

winkelpanden die daarna gedeeltelijk werden verhuurd. 

 

Tabel 3.3 laat verder zien dat de BBV voor de oprichting van het CMB over circa € 39.000, - per 

jaar beschikte, terwijl na de oprichting van het CMB de gezamenlijke ondernemers jaarlijks over in 

totaal gemiddeld € 80.000, - per jaar aan reclamebelasting beschikken (tabel 5.1), naast over 

gemiddeld € 15.000, - per jaar aan vrijwillige sponsoring (tabel 5.5), in totaal € 95.000, - per jaar.  

 

Het totaalbudget is daarmee toegenomen. Het relatief grote aandeel van de reclamebelasting 

hierbij maakt duidelijk dat de invoering van de verordening reclamebelasting het inderdaad mogelijk 

heeft gemaakt om ‘free riding’ van ondernemers aanzienlijk terug te dringen.  

 

 

3.4 De City marketeer 

De gemeentelijke opdracht van de City marketeer is per 1 januari 2015 beëindigd, mede met 

instemming van het CMB. De City marketeer was, voor veel betrokkenen, de spil die het eerst werd 

aangesproken en het dan ook ging oppakken. Als er iets moest worden gepresenteerd voor een 

publiek van ondernemers zorgde de City marketeer daar meestal voor. Zij adviseerde de gemeente 

over de toewijzing van faciliteiten aan activiteiten die door de ondernemers werden opgezet. Er is 

over het algemeen respect voor het werk dat de City marketeer heeft verzet, evenals voor haar 
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energieke aanpak. Het was echter voor veel betrokkenen niet altijd duidelijk of zij optrad namens de 

ondernemers (c.q. namens het CMB) of namens de gemeente Brielle. De verantwoordelijkheden 

van de City marketeer hebben daarmee tot veel discussie geleid.  

 

De City marketeer legde de nadruk op de citymarketing van geheel Brielle en besteedde minder 

aandacht aan het centrummanagement, i.c. de invulling en verbetering van de winkels, horeca, 

overige voorzieningen en evenementen in de vesting. Zij had daarbij vaak de steun van 

bijvoorbeeld OVB en VVV, maar niet immer van het CMB en van de ondernemersverenigingen in 

de vesting. Bij citymarketing positioneert Brielle zich als geheel binnen haar markt, dat wil zeggen 

met name Voorne-Putten en voor de toeristische aantrekkingskracht. Bij centrummanagement gaat 

het om een kleinere markt: de binnenstad, de vesting (paragraaf 3.6).  

 

 

3.5 Focus citymarketing 

Ecorys constateert dat er een stevige discussie wordt gevoerd door de organisaties en personen 

die betrokken zijn bij het City Management in Brielle, ongeacht of het om de Stichting CMB, om één 

van de andere ondernemersverenigingen of om woordvoerders van de gemeente Brielle gaat, met 

betrekking tot de breedte en thematisering van de citymarketing: de promotie van Brielle in het 

algemeen en van de Brielse vesting in het bijzonder.  

 

Storytelling en focus 

Deze discussie gaat onder meer over de vraag of er al dan niet sprake moet zijn van een ‘rode 

draad’ die alle activiteiten met elkaar verbindt en een unieke inhoud geeft aan de 

marketingactiviteiten van Brielle. De meeste ondernemers willen dat er zo veel mogelijk gebeurd. 

De rode draad komt dan op het tweede plan.  

 

De gemeente ziet graag dat alle activiteiten passen binnen de rode draad van de 

marktpositionering die de gemeente voor ogen staat, namelijk de Tachtigjarige Oorlog. Daar staat 

het ‘merk’ Brielle voor. 

 

De VVV, het Briels Museum en de 1 april Vereniging merken op dat de marketing van een stad 

alleen op de lange termijn effectief kan zijn, als meer jaren wordt gewerkt aan de programmering 

van activiteiten die deze rode draad delen. Daar horen meerjaarse marketingplannen bij en wellicht 

zelfs bezoekersmanagement. Na 1 of 2 jaren stoppen met een bepaalde, succesvolle activiteit 

heeft weinig zin: dan wordt het beoogde effect waarschijnlijk juist gemist.  

 

Bij deze partijen bestaat de indruk dat bij winkeliers en bij het CMB de investering meteen geld 

moet opbrengen binnen de vesting. Kan de Stichting CMB het bredere kader dat citymarketing 

vereist wel aan? Citymarketing speelt op regionale schaal: het eiland Voorne-Putten. De Stichting 

CMB is zich in de loop van de laatste 3 jaren sterk gaan richten op de vesting. De VVV wijst er op 

dat meerdere recreatieondernemers in de hele gemeente Brielle daardoor buiten de boot vallen.  

 

Opgelegd pandoer 

Veel ondernemers in de vesting kijken anders tegen deze rode draad aan. Zij zijn vooral 

geïnteresseerd in de evenementen die jaar na jaar succesvol zijn. Deze hoeven niet een relatie te 

hebben met de Tachtigjarige Oorlog. Er zijn evenementen, zoals Brielle Blues, die jaar na jaar 

succesvol zijn en hun eigen betekenis hebben gekregen in de citymarketing van Brielle en niets 

met de Tachtigjarige Oorlog hebben te maken. Een tweede voorbeeld: de ondernemers hebben in 

de loop van het jaar 2014 gepleit voor een stadsomroep. Zo’n omroep kan eveneens betekenis 
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krijgen voor de Brielle, maar heeft niet met de Tachtigjarige Oorlog van doen. Mogen dergelijke 

evenementen en initiatieven dan niet meer financieel worden ondersteund? 

De ondernemers willen zo veel mogelijk reuring en dus zo veel mogelijk activiteiten. Zo nu en dan 

kloppen zij bij de gemeente aan om extra financiële ondersteuning, naast de subsidiëring van het 

ondernemersfonds CMB. Als de voorgestelde activiteit geen betekenis heeft voor de voorwaarde 

die de gemeente stelt (wat heeft het voorstel te maken met de Tachtigjarige Oorlog?) bestaat de 

kans dat zo’n verzoek wordt afgewezen. De ondernemers erkennen het belang van een unieke 

marktpositionering, maar ervaren deze subsidievoorwaarde dan toch als opgelegd pandoer. 

 

Off brand, on brand 

Met dit dilemma zitten meer binnensteden in ons land. In de programmering van alle activiteiten en 

evenementen wordt daarom meestal onderscheid gemaakt tussen activiteiten die vallen binnen de 

branding die wordt nagestreefd, in dit geval bijvoorbeeld de Tachtigjarige Oorlog (‘on brand’) en 

activiteiten die niets of weinig te maken hebben met de branding (‘off brand’). De ‘on brand’ 

activiteiten hebben over het algemeen betrekking op citymarketing en richten zich op het vergroten 

van de markt (‘market getting’) en op het aanspreken van toeristen die tijdelijk in deze omgeving 

verblijven. De ‘off brand’ activiteiten hebben vooral betrekking op goed onderhoud van de oriëntatie 

(en trots) op de stad van de inwoners van Brielle en haar achterland. Daarmee wordt een logisch 

criterium toegevoegd bij de beslissingen over de verdeling van de schaarse middelen.  

 

 

3.6 De centrummanager 

Met de benoeming van de centrummanager op 1 mei 2014 is het verschil tussen citymarketing en 

centrummanagement bij het Brielse City Management duidelijker geworden. De centrummanager 

heeft een contract voor 20 uur per week. Hij is al zo’n tien jaar actief betrokken bij het wel en wee 

van de activiteiten van de ondernemers in de vesting. In de dagelijkse praktijk doet hij wat een 

centrummanager vooral hoort te doen: de ondernemers spreken en aanhoren, adviseren en als 

doorgeefluik dienen. De centrummanager is de verbindende schakel op straat.  

 

De functionele aansturing van de centrummanager geschiedt rechtstreeks door het bestuur van het 

CMB. Ecorys heeft tijdens de diverse interviews geconstateerd dat dit niet voor iedereen helder: is 

dat het CMB-bestuur of is dat de gemeente Brielle? De gemeente heeft extra budget beschikbaar 

gesteld aan het CMB om de centrummanager aan te stellen. Het Hoofd Economische Zaken van 

de gemeente heeft zo nu en dan wel overleg met de centrummanager. 

 

 

3.7 Stel dat het CMB stopt 

Vrijwel alle geïnterviewde organisaties en personen (zowel aan de zijde van de ondernemers als 

aan de zijde van de gemeente!) zijn het met elkaar eens dat eventuele beëindiging van de 

werkzaamheden van Stichting CMB niet als wenselijk wordt gezien. Het zou werkelijk jammer zijn 

als alle energie die gestoken is in de stichting verloren zou gaan. De spiegel die de ondernemers 

ons voorhouden (tabel 3.4, antwoorden op open vragen) wijst ook in deze richting. Er moet 

gesleuteld worden aan de organisatie: beter planning, meer transparant besturen, meer public 

relations, heldere scheiding van taken en bevoegdheden met de gemeente. Maar de ‘bottom line’ is 

dat er nog steeds behoefte is aan de oorspronkelijke doelen van het CMB.  
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Tabel 3.4 Ondernemersenquête: ‘welke verbeterpunten zou u willen aandragen op het gebied van ?’ 

en welke boodschap wilt u de gemeente Brielle en/of het CMB meegeven?’ (open vragen)2 

 Aantal keren 

genoemd 

Verbetering structuur stichting CMB: 

- vertegenwoordiging van gemeente in bestuur CMB 

- CMB had onafhankelijker moeten functioneren, communicatie gemeente 

   verbeteren, alleen met gemeente jaarstukken beoordelen en doelen bepalen 

- meer overleg (meer democratie) ondernemers  

- onpartijdig bestuur van gekozen personen zonder meerdere petten op 

- meer commissies, bijv. voor verlichting, promotie, communicatie 

- meer inzicht in de gemeentelijke financiële inbreng 

- financiële transparantie (art. 9 statuten)  

- betrokkenheid 

- meer winkeliers in het bestuur 

- misschien vereniging, betere vertegenwoordiging, transparanter maken 

- capabele bestuurders 

- minder log 

- kleiner team, minder overleg, meer daadkracht, meer samenwerking 

- meer gemoedelijkheid 

 

2 

4 

 

2 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Wijze van communiceren en informeren: 

- informatie, meer naar buiten treden, ik hoor te weinig, laat zien wat je doet 

- inzicht in communicatie binnen CMB-bestuur 

- openheid van het CMB-bestuur, toegankelijker 

- minder regels van gemeente en CMB 

- duidelijker maken wat ze aan het doen zijn, betere voorlichting 

- (doorgaan met) goede public relations, zowel in de stad als daarbuiten 

- een nieuwe City marketeer 

- optreden nieuwe centrummanager lijkt beter 

- eerst achterban raadplegen en informeren, voordat wordt besloten 

- maandelijkse nieuwsbrief, tussentijdse mailing, meer nieuws 

- communicatie zou opener, minder politiek en eerlijker mogen 

- gaat best aardig de laatste tijd, laatste nieuwsbrieven zijn goed 

- tijdens ondernemersavonden niet City marketeer laten presenteren, maar de  

   persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

- het is bijzonder dat het bestuur na alle tegenslag nog steeds doorgaat 

 

8 

1 

3 

1 

7 

4 

1 

1 

3 

6 

1 

2 

1 

 

1 

Doelen die het CMB nastreeft: 

- meer aandacht voor kleine ondernemers, meer aan alle ondernemers denken 

- begin met marketing- en communicatieplan, stel reële doelen, toets elk jaar de 

resultaten (de groep ‘ Brains’) 

- geen taken ambiëren die gemeentelijke taken zijn en anders om 

- samenhang in samenwerking, promotie en uitstraling 

- heldere afspraken communiceren in jaarplannen die openbaar op internet staan  

- aandacht voor geheel Brielle 

- kwaliteitscirkels, coaching van ondernemers 

- met open visie in plaats van hokjes-denken 

- officieel jaarverslag met jaarplan erbij 

- maak waar wat je belooft, daardoor krijg je vertrouwen 

- is er al een doel gehaald? 

 

2 

11 

 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

                                                           
2 Bijlage I bevat de antwoorden van het burgerpanel op deze beide open vragen.  
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 Aantal keren 

genoemd 

- gewoon doorgaan, we zijn op de goede weg 

- is eind CMB nabij, valt men terug tot niveau winkeliers/horecaverenigingen  

- verbeteren contact tussen ondernemers en gemeente (vergunningen) 

- ik merk in mijn omzet niet veel van alle activiteiten  

- stop met dit overbodige, geld kostende fenomeen 

- zorg voor het efficiënter ophalen van reclamebelasting 

- afschaffen van reclamebelasting 

- de winkeliersvereniging is genoeg om naar buiten te treden 

9 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

 

Vrijwel alle betrokken personen en organisaties verwachten, indien de gemeenteraad besluit tot het 

definitief beëindigen van de activiteiten van de Stichting CMB, dat de organisatie van activiteiten 

lastiger zal worden doordat steeds minder vrijwilligers de kar blijven trekken (professionalisering 

wordt moeilijker) en dat (vanwege de afname van het aantal leden van ondernemersverenigingen) 

steeds minder middelen ten behoeve van de activiteiten ter beschikking zullen staan.  

 

Voor de gemeente Brielle is dan tevens de ‘bufferfunctie’ van de Stichting CMB verloren. De 

coördinatiefunctie kon nog niet zo door het CMB worden ingevuld dat er echt sprake kan zijn van 

‘partnership’. De meeste geïnterviewde personen en organisaties gaven aan dat hier mogelijk nog 

veel valt te winnen (tabel 3.1 en tabel 3.2). Mocht het CMB worden opgeheven, wie kan dan de 

belangen van de gezamenlijke ondernemers verwoorden? Het wordt voor de gemeente daarna 

moeilijker om met alle betrokken partijen tot een integraal programma van evenementen te komen.  

 

Het jaarlijks aantal ambtelijke uren dat nodig zal zijn vanwege de versnippering van de organisatie 

zal een behoefte aan coördinatie aan ambtelijke zijde oproepen, die nogal duur kan gaan uitvallen.  

 

De tegenvraag “Als het CMB er niet was gekomen, wat was er dan gebeurd?” is in het kader van 

de vraagstelling van deze paragraaf relevant. De BBV benadrukt dat door het afnemend aantal 

leden van de ondernemersverenigingen in de vesting dat in staat en bereid is om voldoende 

financieel bij te dragen aan de activiteiten en het afnemend aantal vrijwilligers dat zorgt dat de 

activiteiten kunnen worden uitgevoerd het absoluut noodzakelijk was dat er een overkoepelende 

stichting kwam die kon gaan putten uit een ondernemersfonds. De BBV heeft door de oprichting 

van hete CMB een stukje beslissingsvrijheid moeten opgeven. Daar heeft zij naar eigen zeggen 

veel voor terug gekregen. 

 

Tabel 3.5 bevestigt dat een ruime meerderheid van de ondernemers (meer dan 60%) meent dat 

CMB voor deze ondernemers van toegevoegde waarde is. 

 

Tabel 3.5 Ondernemersenquête: “vindt u dat het CMB voor u van toegevoegde waarde is?” 

 Percentage respondenten 

Ja, het CMB is voor mij van toegevoegde waarde 61 % 

Nee, het CMB is voor mij niet van toegevoegde waarde 24 % 

Geen antwoord 12 % 

Weet niet 2 % 

 

Bij het Brielse City Management gaat het om een jong initiatief, van enkele jaren. Ook mensen 

hebben tijd nodig om te groeien. Moet het kind met het badwater worden weggegooid? Er zijn 

tekenen dat het nog niet goed genoeg gaat met het CMB. De coördinatietaak kan beter worden 

ingevuld, de regie tussen de activiteiten die (gedeeltelijk) worden bekostigd uit het ondernemers-

fonds kan hechter, de activiteiten kunnen professioneler worden aangepakt en er kan duidelijker 
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verschil worden gemaakt tussen citymarketing en centrummanagement. Er valt veel te verbeteren, 

maar er bestaat ook draagvlak bij ondernemers en gemeente om de komende jaren, indien de raad 

daarvoor het licht op groen wil zetten, aan verbetering te werken. 
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4 Prestatieafspraken en effect op binnenstad 

Het grote achterliggende doel van City Management Brielle is om een sfeervolle binnenstad te 

creëren waar mensen graag terug komen. Artikel 5.3 van de uitvoeringsovereenkomst zegt: “De 

Stichting wendt de subsidie aan voor activiteiten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit, gebiedspromotie of een ander publiekelijk belang in de openbare ruimte binnen 

de vesting en voor al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, een en ander op basis van het 

plan “Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle”. Hoe kan worden geëvalueerd of de 

Stichting CMB inderdaad bijdrages heeft geleverd aan de realisatie van dit doel? Deze vraag is het 

centrale onderwerp van dit hoofdstuk. 

 

In het plan “Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle” zijn activiteiten benoemd die min of 

meer kunnen worden gezien als het inhoudelijke taakveld c.q. de centrale opdracht van de Stichting 

CMB. Bijlage 3 van het “Plan Ondernemersfonds 2012-2015” (pagina 10) somt maar liefst 87 

aandachtsgebieden op die het werkterrein zouden moeten zijn van het CMB i.c. regelmatig 

onderwerp van gesprek zouden moeten zijn tussen het CMB en de gemeente.  

 

In dit hoofdstuk worden deze aandachtsgebieden als ‘prestatieafspraken’ bezien. In paragraaf 4.1 

wordt aan de hand van enkele ‘prestatiemaatstaven’ vastgesteld in hoeverre de Stichting CMB 

resultaten heeft behaald met betrekking tot het versterken van het winkel- en horeca-aanbod in de 

vesting en de toeristische aantrekkingskracht van de vesting. Per aandachtsgebied wordt bekeken 

of en zo niet, waarom niet, een aandachtsgebied als prestatieafspraak zou mogen worden gezien. 

Paragraaf 4.2 gaat in op aandachtsgebieden die volgens de uitvoeringsovereenkomst onderwerp 

van vaste afspraken tussen de gemeente en het CMB zouden moeten zijn geweest. 

 

 

4.1 Versterken winkel- en horeca-aanbod en toeristische aantrekkingskracht 

De gemeente gaf tijdens de interviews met Ecorys aan dat zij met name van het CMB verwachtte 

dat deze, naast de coördinatiefunctie, de nodige bijdrages zou gaan leveren aan de verhoging van 

de leefbaarheid en de lokale economie in Brielle in het algemeen en in de vesting in het bijzonder, 

met name door de koppeling van historie/cultuur aan winkels en horeca. De Stichting CMB 

bevestigde dat de gemeente inderdaad op dit terrein het nodige van de stichting mag en mocht 

verwachten. Het gaat hier immers om de inhoudelijke kerndoelstelling van het CMB. Het hoge 

belang dat de ondernemers toekennen aan deze doelstelling (rapportcijfer: 9,0 - tabel 4.1.1) is 

daarom veelzeggend, ook al valt er nog wat te verbeteren (rapportcijfer: 6,5).  

 

Tabel 4.1 Beoordeling door en belang volgens de ondernemers van de ‘kerndoelstelling’ van City 

Management Brielle 

 Beoordeling Belang 

Kerndoelstelling = 

‘Versterken dan wel behouden van 

het winkel- en horeca-aanbod en 

het vergroten van de toeristische 

functie’ 

6,5 9,0 

 

De gemiddelde inwoner denkt hier, volgens het burgerpanel, wat milder over (tabel 4.2). 
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Tabel 4.2 Beoordeling door en belang volgens het burgerpanel van de ‘kerndoelstelling’ van CMB 

 Beoordeling Belang 

Versterken dan wel behouden van 

het winkelaanbod 

6,9 8,4 

Versterken dan wel behouden van 

het horeca-aanbod 

7,4 7,6 

 

Wat betreft dat verbeteren: de visie van de ondernemers van de vesting en van het CMB over de 

verbetering van het Brielse binnenstedelijke product werd geformuleerd in de “Aanbevelingen 

werkgroep Detailhandel” (Brielle februari 2013). De aanbevelingen hebben betrekking op de 

verbetering van de organisatie, de verhoging van het kennisniveau over mogelijke verbeteringen en 

over verbetering van de fysieke structuur van gebouwen en voorzieningen in de vesting. De 

gemeente heeft op 1 juli 2013 deze aanbevelingen van commentaar voorzien. 

 

Het CMB geeft aan dat de verzorgingspositie van het centrum van Brielle op Voorne-Putten ten 

opzichte van de verzorgingsfunctie van de binnenstad van Spijkenisse en het hoofdwinkelcentrum 

van Hellevoetsluis ondergeschikt is. De grote nationale filiaalbedrijven strijken in de twee laatste 

winkel- en horeca-concentraties neer. Dus moet de Brielse binnenstad zich beperken tot wat 

mogelijk is en stapje voor stapje, pand voor pand, zoeken naar verbetering en invulling. De vesting 

van Brielle heeft daarbij het voordeel dat zij sfeer, ambiance en historie weet te bieden en daarom 

voor de toeristen op Voorne-Putten een streepje voor heeft. Brielle moet het hebben, staat in de 

aanbevelingen van de werkgroep detailhandel, van exclusievere winkels, hotelletjes en galeries. 

Nieuwe zaken in de vesting zouden vooral eerst in deze richtingen moeten worden gezocht. 

 

In artikel 5 van de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en CMB worden de volgende 

specifieke soorten activiteiten c.q. onderwerpen benoemd met betrekking tot de kerndoelstelling, te 

weten de bevordering van de kwaliteit van winkels, horeca en overige voorzieningen en van de 

toeristische aantrekkingskracht: 

 de bestrijding van de leegstand; 

 de vergroting van de toeristische aantrekkingskracht; 

 uniforme openingstijden en zondagsopening; 

 het creëren van een ‘elk weer’ voorziening; 

 het inrichten van het Kaai-eiland en 

 het werken aan een schone, hele en veilige binnenstad. 

 In de volgende deelparagrafen wordt voor deze activiteiten c.q. onderwerpen onderzocht in 

hoeverre het CMB op deze terreinen resultaten heeft weten te realiseren en of van het CMB mocht 

worden verwacht dat zij (gezien de beperkte ‘resources’) werkelijk resultaat zou kunnen behalen. 

 

 

4.1.1 Bestrijding leegstand 

Het eerste deelonderwerp waarop het CMB beoordeeld zou moeten worden, is het bestrijden van 

de leegstand. Voor dit onderwerp (tabel 4.2) oordeelt het burgerpanel milder dan de ondernemers.  

 

Tabel 4.3 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van het bestrijden van 

leegstand in Brielse vesting voor de verbetering van het winkelaanbod 

 Beoordeling Belang 

Burgerpanel 6,8 8,5 

Ondernemers 5,7 8,7 
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De OVB en BVHRO verwijten het CMB niets op dit terrein. De Stichting CMB heeft weinig 

mogelijkheden om effectief de leegstand terug te dringen. De BBV meent dat er toch meer aan had 

kunnen worden gedaan. Vooral het laatste jaar wordt volgens de gemeente en de ondernemers 

meer gedaan aan de leegstandsbestrijding.  

 

Een concentratieproces tekent zich af: panden aan de uiteinden van het kernwinkelgebied komen 

leeg te staan, leegstaande panden midden in het kernwinkelgebied worden in gebruik genomen, de 

huren worden neerwaarts bijgesteld. In 2014 zijn er per saldo zo’n 10 winkels bijgekomen. Men 

verplaatst naar grotere panden. De betekenis van het CMB is hierbij vooral indirect geweest: vooral 

via één van de bestuursleden die makelaar is. De centrummanager lijkt een spil bij dit 

concentratieproces: hij kan mensen koppelen en tippen, zoals het geval was bij de vestiging van 

een galerie tegenover het oude raadhuis.  

 

Helaas moest het CMB in de loop van de laatste jaren zo nu en dan constateren dat de gemeente 

niet altijd even behulpzaam was bij het faciliteren van nieuwe winkel- of horeca-formules die zich in 

de vesting wilden vestigen. De bestemming van panden waar een Deense winkelformule en een 

horecabedrijf interesse voor hadden kon niet stante pede juridisch worden aangepast: hiervoor 

gelden regels. Daar is meer tijd voor nodig dan dat de ondernemers graag zouden zien, maar de 

gemeente is wel bereid om te faciliteren zo lang dit in haar beleidskaders valt.  

 

De eigenaren van de leegstaande panden wonen ver weg en lijken weinig haast te hebben. Deze 

eigenaren moeten eigenlijk actief benaderd worden. Hoe dit georganiseerd moet worden, ligt nog 

open voor de toekomst. 

 

 

4.1.2 Vergroting toeristische aantrekkingskracht 

Vrijwel alle geïnterviewde personen en organisaties, ook het CMB zelf, zijn het er over eens dat de 

vergroting van de toeristische aantrekkingskracht tot het takenpakket van het CMB behoort. Hier 

mag de Stichting op worden beoordeeld. Er worden relatief veel evenementen georganiseerd in de 

vesting. Het CMB werkt daarbij over het algemeen goed samen met de gemeente. De Stichting 

heeft bij dit onderwerp beslist een versterkend effect gehad. Het is helaas echter niet altijd voor 

ieder even duidelijk geworden wat de Stichting dan precies bijdraagt: ‘be good and tell it’. 

 

Tabel 4.4 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van de vergroting 

toeristische aantrekkingskracht voor de verbetering van het winkelaanbod van de Brielse 

vesting 

 Beoordeling Belang 

Ontwikkeling van meer recreatieve 

en toeristische voorzieningen 

Burgerpanel: 

Ondernemers: 

 

 

7,15 

6,6 

 

 

7,4 

8,3 

Meer bezoekers van elders voor 

de binnenstad (burgerpanel) 

7,6 7,5 

Leuke en aantrekkelijke 

evenementen organiseren 

(burgerpanel) 

7,7 7,7 

 

Het burgerpanel vindt dit deelonderwerp weer iets minder belangrijk dan de ondernemers en 

beoordeelt de geleverde inspanningen wat beter dan de ondernemers. De evenementen zijn voor 

de toeristische aantrekkingskracht natuurlijk van belang (7,5 c.q. 7,7). De evenementenagenda van 

Brielle is, in vergelijking met min of meer soortgelijke binnensteden, goed ontwikkeld. Veel 
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vrijwilligers organiseren van harte een scala aan evenementen. Men is het er over eens dat van 

sommige soorten activiteiten (bijvoorbeeld braderieën) te veel wordt aangeboden en dat de ene 

activiteit te veel lijkt op de andere activiteit. Het is duidelijk dat hier voor de komende jaren een 

coördinerende taak ligt voor een organisatie zoals het CMB. 

 

De City marketeer stelt voor om diverse activiteiten en evenementen zodanig te bundelen dat de 

grootste evenementen verspreid raken over de vier seizoenen en onderling van aard gaan 

verschillen, bijvoorbeeld activiteiten die het 80-jarige oorlog gevoel terugroepen voor toeristen op 

Voorne-Putten rond de 1 april Viering; culturele activiteiten rond Brielle Blues en Bruisend Brielle in 

mei/juni; in september/oktober nostalgische activiteiten (masquerade, vertelfestival) en in december 

alles rond Sint, Kerstmis en Oud/Nieuw. Zo ontstaan er in elk seizoen één of meer redenen om 

naar Brielle te komen, ook van buiten de gemeente Brielle. 

 

 

4.1.3 Uniforme openingstijden en zondagsopening 

Vrijwel alle door Ecorys geïnterviewde personen en organisaties vinden uniforme openingstijden 

(door de weeks en op zondag) belangrijk, zowel voor de inwoners van Brielle als voor de toeristen. 

De ondernemersenquête en het burgerpanel bevestigen dit (tabel 4.4). Ondernemersverenigingen, 

culturele organisaties en gemeente zijn het er over eens dat de regulering van de openingstijden 

primair een zaak is van de ondernemers zelf en van hun koepelorganisatie, het CMB. Als er veel 

inwoners of toeristen in de vesting zijn, moeten winkels en horeca open zijn.  

 

Tabel 4.5 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van uniforme 

openingstijden en benutten van koopzondagen voor de versterking van het winkelaanbod 

van de Brielse vesting 

 Beoordeling Belang 

Er voor zorgen dat alle winkels 

tegelijk open zijn 

Burgerpanel 

Ondernemers 

 

 

6,4 

5,6 

 

 

8,0 

8,1 

De koopavond in de vesting 

(burgerpanel) 

 

6,7 6,9 

Er voor zorgen dat winkels en 

horeca op zondag in de vesting 

open zijn 

Burgerpanel 

Ondernemers 

 

 

 

7,3 

6,1 

 

 

 

6,4 

7,4 

 

Toch zijn zowel de ondernemers als het burgerpanel niet echt tevreden over wat er de afgelopen 

jaren is bereikt ten aanzien van de uniformering van de openingstijden. Het deelonderwerp staat al 

tientallen jaren op de agenda. Het is niet eenvoudig om tot een eenduidig en uniform raamwerk van 

openingstijden te komen waar de meeste ondernemers (bijvoorbeeld 70-80 %) zich aan willen 

committeren en mee uit de voeten kunnen, ook al hebben ze wellicht geen of weinig personeel of is 

de winkel slechts nevenverdienste.  

 

De meeste organisaties menen dat het CMB na de 2 tot 3 jaar (nog) niet op deze taak kan worden 

afgerekend, te meer daar de regulering van de openingstijden buiten haar directe invloedsfeer ligt. 

 

De centrummanager heeft echter onlangs de openingstijden in de vesting per onderneming 

geïnventariseerd. Het overzicht laat een patroon van grotendeels gelijke openingstijden zien op alle 
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dagen van de week inclusief de zondag. Omdat het overzicht ook afwijkende openingstijden per 

zaak per uur per dag laat zien, wordt het mogelijk om met deze ondernemers te overleggen of hun 

openingstijden al dan niet verder kunnen worden afgestemd op de opening van de meeste zaken in 

de vesting. Misschien is hiermee een eerste stap gezet naar een doorbraak op dit terrein. 

 

 

4.1.4 Creëren van een elk weer voorziening 

In het plan van het CMB staat tevens dat het CMB een bepaalde bijdrage zou moeten leveren aan 

het creëren van een nieuwe recreatieve ‘elk weer’ voorziening.  

 

Tabel 4.6 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van het creëren van een 

recreatieve slecht weer voorziening voor de versterking van de Brielse vesting 

 Beoordeling Belang 

Burgerpanel 7,1 6,7 

Ondernemers 5,8 7,4 

 

Zowel de gemeente als de ondernemersverenigingen en het CMB stellen dat dit eigenlijk geen taak 

voor het CMB is. De organisatie van het CMB is te beperkt om initiërend en risicodragend een 

nieuwe ‘elk weer voorziening’ te realiseren in de vesting. Musea, theaters, zwembaden etc. zijn 

alleen haalbaar als een gemeente er achter staat. Deze taak wordt daarom door alle geïnterviewde 

partijen als een taak van de gemeente gezien. Het CMB kan ideeën genereren en kan wellicht een 

rol spelen bij de organisatie van de exploitatie van zo’n voorziening. 

 

 

4.1.5 Inrichting Kaai-eiland 

Ten tijde van de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst tussen het CMB en de gemeente 

was de herontwikkeling van het Kaai-eiland een politiek item. Van het CMB werd eveneens 

verwacht dat zij een bijdrage zou gaan leveren aan deze herontwikkeling en herbestemming. 

 

Tabel 4.7 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van het inrichten van het 

Kaai-eiland bij de verbetering van het voorzieningenaanbod van de Brielse vesting 

 Beoordeling Belang 

Burgerpanel 7,7 6,7 

Ondernemers 5,3 6,9 

 

De burgers en ondernemers kennen, in vergelijking met de eerdere deelonderwerpen in deze 

paragraaf, relatief minder belang aan dit deelonderwerp toe. De burgers zijn positiever dan de 

ondernemers gestemd over hetgeen op dit terrein in de laatste jaren is bereikt. 

Eerlijkheidshalve moet hier opgemerkt worden dat, hoewel de ontwikkeling van het Waterravelijn in 

de Kaaivest in het plan van het CMB benoemd werd als onderwerp waar het CMB aan moest gaan 

werken, de financiële bijlage bij dit plan niet voorzag in een budget voor dit onderwerp voor de jaren 

2011-2015 uit het ondernemersfonds. Dit sluit aan bij hoe ondernemers en gemeente nu denken 

over dit deelonderwerp: het is vooral de gemeente die bij dit onderwerp aan zet is en niet het CMB.  

 

 

4.1.6 Werken aan een schone, hele en veilige binnenstad 

Ook ten aanzien van het bevorderen van een ‘schone, hele en veilige binnenstad’ menen zowel 

ondernemers als gemeente dat de taken die bij dit onderwerp horen en als zodanig zijn opgesomd 

in een bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst vooral bij de gemeente liggen. 
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Het CMB mag daarom ook niet zonder meer op dit deelonderwerp worden afgerekend. Burgerpanel 

en ondernemers vinden het deelonderwerp overigens wel relevant (tabel 4.7). 

 

Tabel 4.8 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van het werken aan een 

schone, hele en veilige binnenstad 

 Beoordeling Belang 

Burgerpanel: 

Zorgen voor een schone, veilige 

en aantrekkelijke binnenstad 

Afspraken met de gemeente 

maken over een schone, hele en 

veilige binnenstad 

 

7,6 

 

8,1 

 

83 

 

8,2 

Ondernemers: 

Werken aan een schone, veilige 

en aantrekkelijke binnenstad 

Acties t.b.v. een schone, hele en 

veilige binnenstad 

 

 

7,0 

 

6,8 

 

 

8,5 

 

8,4 

 

Natuurlijk rust er eveneens verantwoordelijkheid bij ondernemers en hun personeel over het 

schoon, heel en veilig houden van het eigen pand en de directe omgeving. Dat kan bevorderd 

worden met al dan niet ludieke acties, zoals het uitreiken van bezems. In steeds meer gemeenten 

wordt over de ‘sociale hygiëne’ en de ‘hospitality’ van de binnenstad een convenant gesloten door 

ondernemers en gemeente (zie: bijlage 2). 

 

 

4.2 Vaste afspraken CMB en gemeente 

In de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Stichting CMB wordt aangegeven dat bij de 

evaluatie van de activiteiten van de Stichting tevens ingegaan moet worden op (vaste) afspraken 

die door de gemeente en de Stichting in de laatste jaren zijn gemaakt met betrekking tot de 

volgende onderwerpen. 

 

 

4.2.1 Reguliere dienstverlening gemeente Brielle 

Regelmatig overlegt het bestuur van het CMB met ambtenaren en wethouders over de dienst-

verlenging van de gemeente aan met name ondernemers. Daaruit volgen afspraken. 

 

Tabel 4.9 Beoordeling door en belang volgens ondernemers3 van jaarlijkse afspraken tussen CMB en 

gemeente Brielle over reguliere dienstverlening door de gemeente Brielle 

 Beoordeling Belang 

Jaarlijkse afspraken reguliere 

dienstverlening gemeente Brielle 

6,6 8,1 

De gemeente Brielle werkt aan de verbetering van haar dienstverlening. Het bureau KING 

verleende bijvoorbeeld het Certificaat Bewijs van Goede Diensten aan de gemeente. 

 

 

                                                           
3  Deze vraag werd niet opgenomen in de laatste versie van het vragenformulier voor het burgerpanel. 
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4.2.2 Lichtplan, sfeer- en feestverlichting 

Bij dit aspect gaat het om de aanlichting van vesting en monumenten, om het kiezen van de 

armaturen van de nieuwe straatverlichting in de vesting en om de aanschaf en het aanbrengen van 

feestverlichting door de ondernemers in de kerstmaand.  

 

Tabel 4.10 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van vaste afspraken 

tussen CMB en gemeente Brielle over lichtplan, sfeer- en feestverlichting 

 Beoordeling Belang 

Verzorgen van feestverlichting in 

de vesting tijdens wintermaanden 

(burgerpanel) 

7,6 

 

7,7 

 

Aanlichten en verlichten van 

monumenten en bruggen 

(burgerpanel) 

7,8 7,5 

Aanschaf van nieuwe 

feestverlichting (ondernemers) 

6,0 8,2 

Lichtplan binnenstad en 

vestingwallen (ondernemers) 

 

6,4 

 

8,0 

 

Het gemeentelijk aanlichtingsplan voor vesting en monumenten dateert uit 2008 en is dus van voor 

de uitvoeringsovereenkomst met het CMB. Het CMB kan hierop niet beoordeeld worden. 

 

Bij het kiezen van de armaturen voor de straatverlichting in de vesting (na 2008) zijn bewoners en 

ondernemers gehoord. De armaturen werden echter gekozen door de gemeente omdat deze ook 

betaalde. 

 

Het CMB was en is wel van betekenis voor de aanschaf van nieuwe feestverlichting voor de kerst-

maand, die (grotendeels) wordt bekostigd uit het ondernemersfonds. De ondernemers geven hierbij 

aan dat ze een helpende hand van de gemeente hadden verwacht voor de jaarlijkse kosten voor 

het aanbrengen en verwijderen van de feestverlichting. 

 

Over de openbare verlichting werden de laatste 3 jaren daarom in beperkte mate (vaste) afspraken 

gemaakt door het CMB en de gemeente. 

 

 

4.2.3 Verwijdering graffiti binnenstad 

Ook het verwijderen van graffiti werd benoemd als onderwerp voor vaste, jaarlijkse afspraken 

tussen de gemeente en het CMB.  

 

Tabel 4.11 Beoordeling door en belang volgens burgerpanel en ondernemers van vaste afspraken 

tussen gemeente en CMB over verwijdering van graffiti in de binnenstad 

 Beoordeling Belang 

Burgerpanel 8,0 7,7 

Ondernemers 7,4 8,2 

 

Burgers en ondernemers oordelen hier vrij positief over de geleverde prestaties.  

 

De ondernemersverenigingen BVHRO en OVB vinden de verwijdering van de graffiti in de 

binnenstad geen taak specifiek van het CMB maar wel een taak van de eigenaren van de 
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gebouwen in de vesting. De BBV en gemeente leggen deze verantwoordelijkheid bij de gemeente 

en bij de eigenaren samen. 

 

Over dit onderwerp zijn de laatste jaren concrete afspraken door het CMB en de gemeente 

gemaakt, die wellicht niet voldoende werden gecommuniceerd. 

 

 

4.3 Overall toetsing prestatieafspraken 

In de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en CMB werden 87 aandachtsgebieden 

geformuleerd die gezamenlijk het werkterrein van het CMB zouden zijn c.q. het onderwerp van 

vaste afspraken tussen CMB en gemeente zouden zijn. Te veel voor een organisatie als het CMB, 

gezien de vrijwillige basis en de beperkte financiële spankracht. Daarom passeerden in dit 

hoofdstuk een aantal van deze onderwerpen de revue.  

 

Geconstateerd wordt er gedurende de laatste 2 tot 3 jaren weinig vaste afspraken zijn gemaakt 

tussen gemeente en het CMB met betrekking tot enkele onderwerpen die daarvoor waren 

aangewezen en die aan de orde zijn gesteld in paragraaf 4.2. Indien er wel vaste afspraken zijn 

gemaakt, werden deze wellicht niet voldoende gecommuniceerd. 

 

Ecorys constateert ten aanzien van de ‘prestaties’ van het CMB en het Brielse City Management 

ten aanzien van de aandachtsgebieden dat er een algemeen gedragen opinie is bij de 

ondernemers, de ondernemersverenigingen, het burgerpanel en de gemeente over wat inhoudelijk 

de kern-doelstelling is van het Brielse City Management, namelijk het versterken van het winkel- en 

horeca-aanbod en van de toeristische aantrekkingskracht. De rapportcijfers van de kolom ‘belang’ 

in de tabellen 4.1.1 en 4.1.2 zijn wat dit betreft veelzeggend.  

 

Het burgerpanel oordeelt ten aanzien van de ‘kerndoelstelling’ van het Brielse City Management 

minder positief (hoewel toch nog met het rapportcijfer 6,5) dan de ondernemers (6,9 en 7,4). De 

prestaties van het City Management – en daarmee van het CMB en de gemeente – worden door de 

ondernemers beter herkend dan door de burgers. Op het niveau van sommige deelonderwerpen 

bestaat een wisselend beeld. 

 Met betrekking tot leegstandsbestrijding, toeristische aantrekkingskracht, een nieuwe elk weer 

voorziening en de inrichten van het Kaai-eiland kent het burgerpanel meer belang toe dan de 

ondernemers en oordeelt het burgerpanel positiever dan de ondernemers over de prestaties.  

 Bij de uniformering van de openingstijden, koopavond en zondagopening hechten de 

ondernemers meer belang dan het burgerpanel aan het deelonderwerp, terwijl het burgerpanel 

positiever is dan de ondernemers over de geleverde prestaties. 

 Bij het onderwerp werken aan een schone, hele en veilige binnenstad hechten de ondernemers 

eveneens meer belang dan het burgerpanel aan het deelonderwerp, terwijl het burgerpanel 

minder positief is dan de ondernemers is over de geleverde prestaties. 

 

De prestaties van het CMB worden (toch) gezien: er wordt immers geen onvoldoende uitgedeeld. 

Wel delen de ondernemers 5 zes-minnetjes uit over de leegstandsbestrijding, de uniformering van 

de openingstijden, het creëren van een elk weer voorziening, het inrichten van het Kaai-eiland en 

het aanschaffen van de feestverlichting.  

 

Verder is het voor de meeste bij het Brielse City Management betrokken personen en organisaties 

duidelijk dat het CMB niet over de middelen en mogelijkheden beschikt om daadwerkelijk meer te 

doen aan een onderwerp, of dat het toch om een onderwerp gaat dat primair bij de gemeente ligt.  
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Ook hier geldt weer: er valt veel te verbeteren. Het selecteren van duidelijke aandachtsvelden uit 

de 87 aandachtsvelden die enkele jaren geleden werden opgesomd kan daarbij handig zijn. 

 

Waar moet het CMB zich, volgens de ondernemers, in de toekomst inhoudelijk op kunnen gaan 

concentreren? Bij de enquête noemden de ondernemers bij de open vragen de volgende 

onderwerpen die zij in het City Management missen en/of die alsnog zouden moeten verbeteren. 

Dit zouden onderwerpen kunnen zijn waar het CMB zich inhoudelijk op zou kunnen gaan richten. 

 

Tabel 4.12 Zaken ten aanzien van City Management in de Brielse vesting die door de ondernemers 

worden gemist en/of die alsnog zouden moeten verbeteren 

 Aantal keren 

genoemd 

- denken in conceptmatige oplossingen 

- uniformering van openingstijden winkels en horeca 

- concurrentie per branche in de gaten houden 

- laat de Albert Heijn niet verplaatsen naar buiten de vesting  

- de koopavond (’ waar moeten we het personeel van betalen?’ ) 

- goede web site met alle zaken 

- feestverlichting 

- meer groen 

- meer aandacht voor zaken buiten het kernwinkelgebied 

- meer terrassen/levendigheid (op Turfkade) 

- aan de Turfkaderuimere parkeerplaatsen 

- verplaatsing maandagmarkt, goed voor Nobel-/Voorstraat 

- een echte, goed georganiseerde kerstmarkt 

- achtergrondmuziek, het hele jaar door 

- gratis Wi-Fi in de vesting 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Hoewel driekwart van de ondernemers zegt dat men bekend is met de doelen van het CMB (tabel 

4.12) blijft het moeilijk om de door het Brielse City Management in de loop van de laatste 3 jaren 

geleverde inhoudelijk prestaties werkelijk te meten. Helaas zijn er vooraf geen meetbare 

prestatiemaatstaven vastgelegd. Dus moet worden volstaan met de opinie van ondernemers en 

inwoners. 

 

Tabel 4.13 Bekendheid van ondernemers met de doelen van het CMB 

 Percentage respondenten 

Ja, bekend met doelen CMB 75 % 

Nee, niet bekend met doelen CMB 15 % 

Geen antwoord 10 % 

 

De zichtbaarheid van het werk van de Stichting CMB is nog klein. De mensen zien in het leven van 

alledag nog weinig terug van wat het CMB doet en wat het CMB betekent. Wat is precies de 

bijdrage van het CMB aan een bepaalde activiteit? Hoe wordt dit getoond? Als de meerwaarde en 

het doen en laten van het CMB niet zichtbaar is voor iedere ondernemer en inwoner, is het moeilijk 

om waardering te oogsten bij alle ondernemers en inwoners.  

 

De bekendheid van het werk van het CMB onder de ondernemers kan worden vergroot. Wordt er 

op de sites van de ondernemersverenigingen vaak genoeg verwezen naar het CMB? Er verschijnt 

periodiek geen nieuwsbrief (meer) voor de ondernemers en organisaties die reclamebelasting 

betalen. Zo’n al dan niet digitale nieuwsbrief, bijvoorbeeld per kwartaal, is van belang om te laten 
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zien wat er door het CMB wordt gedaan. De centrummanager heeft onlangs het initiatief genomen 

om een nieuwsbrief te laten verschijnen.  

 

Ecorys beveelt daarom het bestuur van het CMB aan om na te denken hoe het werk van de 

Stichting beter over het voetlicht kan worden gebracht bij de gemiddelde inwoner van de gemeente, 

bijvoorbeeld door bij alle uitingen over activiteiten en evenementen die (mede) mogelijk zijn 

gemaakt door het CMB dit ook te laten vermelden. 
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5 Herkomst en besteding financiële middelen 

In dit rapport wordt het functioneren van het CMB in de laatste 2 tot 3 jaren geëvalueerd. In 

hoofdstuk 3 kwamen vooral de organisatorisch-procesmatige aspecten van de dagelijkse praktijk 

van het City Management aan de orde. Hoofdstuk 4 handelde vooral over de toetsing van de 

inhoudelijke ‘prestatiemaatstaven’ die de gemeente bij de startstreep aan het CMB mee heeft 

gegeven: de evaluatie van de inhoud van het werk van de stichting. Het volgende hoofdstuk toetst 

in hoeverre de inkomsten van het ondernemersfonds overeenkomstig de verwachtingen die vooraf 

werden geformuleerd zijn verdeeld over de diverse activiteiten en werkzaamheden. 

 

 

5.1 Financiering ondernemersfonds 

In de tabellen 5.1-5.6 heeft Ecorys aan de hand van de bedragen gepubliceerd op 

www.beleefbrielle.nl (waar nodig aangevuld door de gemeente) bepaald welke bedragen werden 

begroot voor en ter beschikking kwamen c.q. zullen komen aan het Brielse City Management van 1 

januari 2012 tot en met 31 december 2015, de duur van de uitvoeringsovereenkomst.  

 

Het totale budget van de Stichting CMB (tabel 5.2) bestaat voor een deel uit de opbrengsten van de 

reclamebelasting (tabel 5.1), voor een deel uit gelden die de gemeente bijlegt (tabel 5.3) en voor 

een deel uit vrijwillige bijdrages van sponsors (tabel 5.5).  

 

De totale investeringen van de gemeente in City Management (tabel 5.4) bestaat voor een deel uit 

gelden die de gemeente bijlegt in het ondernemersfonds (tabel 5.3). 

 

Tabel 5.1 Verwachte en werkelijke opbrengsten reclamebelasting City Management Brielle 

Jaar Verwachte belastingopbrengst 

vlg. Plan Ondernemersfonds 

Werkelijke belastingopbrengst 

vlg. jaarrekening einde jaar of 

begroting komend jaar 

2012 € 118.440, - € 96.095, - 

2013 € 118.440, - € 89.280, - 

2014 € 118.440, - € 80.000, - (raming) 

2015 € 118.440, - € 80.000, - (raming) 

Contractperiode 2012-2015 € 473.760, - € 345.375, - 

 

Tabel 5.1 geeft aan dat er bij de reclamebelasting-opbrengsten een verschil bestaat tussen wat aan 

de startstreep werd verwacht en wat werkelijk wordt opgehaald. Om kort te zijn: het valt tegen. 

Over de jaren 2012-2015 wordt ruim een kwart (€ 128.385, -) minder gebeurd dan werd verwacht.  

 

Voor de heffing van de reclamebelasting geldt een tarief, volgens het “Plan Ondernemingsfonds 

2012-2015” (p. 11), van € 595, - per jaar voor de belastingplichtigen gevestigd in zone A, het 

kernwinkelgebied en van € 450, - per jaar voor de belastingplichtigen in zone B, de omliggende 

straten in de vesting. Dit verschil komt voort uit de extra activiteiten en evenementen die in het 

kernwinkelgebied worden gehouden. De ondernemersverenigingen zien de redelijkheid van dit 

verschil in. Het gaat om niet ongewoon lage of hoge tarieven per belastingplichtige (bijlage 2).  

 

Volgens de uitvoeringsovereenkomst (artikel 3.3) zou de gemeente het eerste jaar eenmalig de 

perceptiekosten voor de jaarlijkse inventarisatie en heffing van de reclamebelasting in rekening 
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brengen. Deze waren vooraf geraamd op € 5.000, -. Bij reclamebelasting moet het eerste jaar veel 

opgemeten worden (zie: bijlage 2). Uiteindelijk zijn de inventarisatiewerkzaamheden door de 

gemeente - naast € 1,20 per belastingaanslag - niet in rekening gebracht omdat de kosten van 

inventarisatie voor de heffende dienst het SVHW te Klaaswaal gering waren, mede door de inzet 

van studenten en stagiaires. 

 

Tabel 5.2 Verwachte en werkelijke totaalbudget Stichting CMB 

Jaar Verwachte inkomsten vlg. Plan 

Ondernemersfonds 

Werkelijke inkomsten vlg. 

jaarrekening einde jaar 

2012 € 162.050, - € 102.116, - 

2013 € 188.450, - € 126.700, - 

2014 € 175.950, - € 112.500, - (raming) 

2015 € 180.950, - € 85.000, - (raming) 

Contractperiode 2012-2015 € 707.400, - € 426.316, - 

 

De BVHRO constateert dat de reclamebelastingheffing neerkomt op ongeveer € 10, - per week per 

ondernemer, terwijl elke ondernemer er zo’n € 20, - per week voor terug krijgt. Dat is niet verkeerd. 

 

Tabel 5.2 geeft aan dat er in totaal ook minder binnen komt bij het CMB dan verwacht werd aan de 

startstreep in 2011/2012. Het gaat om een relatief groot verschil: in de contractperiode 2012-2015 

komt circa 40 % minder binnen (€ 281.000, -). Iets minder dan de helft van deze tegenvaller wordt 

verklaard door minder reclamebelasting (€ 128.385, -). Voor de rest gelden dus andere oorzaken. 

 

Verdubbelt de gemeente, zoals de BVHRO meent, de opbrengsten van de reclamebelasting? Tabel 

5.3 beantwoordt deze vraag: de gemeente legt in de contractperiode 2012-2015 in totaal naar 

verwachting € 567.000, - naast de € 345.375, - opbrengsten van de reclamebelasting.  

 

Tabel 5.3 Gemeentelijke bijbetalingen ten behoeve van City Management 

Jaar Verwachte bijbetalingen vlg. 

uitvoeringsovereenkomst 

Werkelijk budget vlg. 

jaarrekening einde jaar 

Tot 2012 € 50.855, -  € 50.855, - (incl. restant 2011) 

2012 € 100.000, -  € 150.855, - (incl. restant 2011) 

2013 € 60.000, -  € 119.324, - 

2014 € 73.000, -  € 123.000, - 

2015 € 73.000, -  € 123.000, - 

Contractperiode 2012-2015 € 366.855, -  € 567.034, - 

 

Bij tabel 5.4 moet worden aangetekend dat de gemeente meer uitgeeft aan City Management dan 

het bedrag dat zij naast de reclamebelasting-opbrengst legt (tabel 5.3).  

 

Tabel 5.4 Totale gemeentelijke uitgaves aan City Management  

Jaar Verwachte bijbetalingen vlg. 

uitvoeringsovereenkomst 

Werkelijk budget vlg. 

jaarrekening einde jaar 

Tot 2012 € 50.855, -  € 50.855, - 

2012 € 289.900, -  € 275.249, - 

2013 € 190.900, -  € 194.000, - 

2014 € 145.900, -  € 180.900, - 

2015 € 158.800, -  € 158.800, - (raming) 

Contractperiode 2012-2015 € 677.555, -  € 859.804, - 
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De getallen in de tabellen 5.3 en 5.4 zijn exclusief de apparaatskosten van de gemeente.  

 

Het CMB wil meer overleg met de gemeente om een beter, completer beeld te krijgen van wat de 

gemeente elk jaar bijpast ten aanzien van het City Management en de citymarketing. In de 

interviews met het CMB en de BVHRO passeerden in dit kader twee voorbeelden de revue.  

 

De City marketeer heeft haar opdracht beëindigd. Deze functionaris kostte per jaar (tot en met 

2013) ongeveer even veel als de jaarlijkse opbrengsten van de reclamebelasting. Betekent dit dat 

het jaarlijks bedrag dat deze functionaris kostte nu vrijvalt voor andere activiteiten en bijvoorbeeld 

door de gemeente kan worden gestort in het ondernemersfonds? De gemeente antwoordt hierop 

dat de activiteiten van de City marketeer in opdracht van de gemeente (mede ten behoeve van het 

project CMB) in 2014 beduidend minder zijn geweest dan in voorgaande jaren. Het daarmee in 

2014 vrijvallend budget is in de vorm van een extra subsidie voor de inzet van een 

centrummanager aan de stichting CMB beschikbaar gesteld.  

 

Een tweede voorbeeld: de gemeente heeft (eenmalig) circa € 80.000, - betaald voor een website 

over de Brielse vesting. Hoe staat de effectiviteit van deze besteding tot de jaarlijkse opbrengst van 

de reclamebelasting? Het CMB wil meer afstemming met de gemeente over dit soort vragen. 

 

Daarnaast is de eigen bijdrage van de ondernemers, naast de reclamebelasting, van belang. In 

tabel 5.5 staat de opbrengst van deze derde component van de inkomsten van het Brielse City 

Management. 

 

Tabel 5.5 Verwachte en werkelijke vrijwillige bijdrages van ondernemers die een belang hebben bij de 

activiteiten (nader te noemen sponsors) en andere mogelijke donaties 

Jaar Verwacht budget vlg. 

uitvoeringsovereenkomst 

Werkelijk budget vlg. 

jaarrekening einde jaar 

2012 € 33.610, -  € 3.116, - 

2013 € 10.010, - € 35.500, - 

2014    N.B. € 17.500, - 

2015    N.B. € 5.000, - (raming) 

Contractperiode 2012-2015  € 61.116, - 

 

In de uitvoeringsovereenkomst werd deze vierde component wel benoemd, maar niet berekend. Uit 

het verband tussen de tabellen 5.1 tot en met 5.4 zijn de twee bedragen van de tweede kolom 

afgeleid. Na een zwak begin in 2012 werd 2013 ongeveer 40 % van de opbrengsten van de 

reclamebelasting in dat jaar bij sponsors opgehaald. De jaarrekening en begroting van het CMB 

bevatten posten voor ‘ambassadeurs’ van het CMB. Het gaat hier om sponsors: vrijwillige eigen 

bijdrages van lokale ondernemers en ondernemingen. 

 

 

5.2 Bestedingen ondernemersfonds: vertrouwen en transparantie 

Het totale budget van het CMB is niet voldoende om alle activiteiten die door de ondernemers aan 

de Stichting worden voorgelegd te kunnen honoreren. Er is minder te besteden dan ooit werd 

verwacht (tabel 5.2). 
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Tabel 5.6 Besteding totaal budget Stichting CMB, per jaar 

            2012             2013              2014 

Bestuurskosten 

Evenementen 

Marketing & PR 

Feestverlichting 

Res. bezwaar/beroep 

            8% 

           36% 

           35% 

           20% 

 

              6% 

            52% 

            17% 

            10% 

            16% 

             35% 

             42% 

             14% 

              9% 

Totaal budget      € 102.116, -         € 126.000, -          € 112.500, - 
(bron: www.beleefbrielle.nl) 

 

Achter elke kostensoort benoemd in tabel 5.6 zit een gedetailleerde specificatie. Opvallend zijn met 

name de reservering voor bezwaar en beroep in het jaar 2013, dat blijkbaar in dat jaar noodzakelijk 

was. En de toename van de kostensoort bestuurskosten in het jaar 2014 vanwege de kosten voor 

het opstarten van de functie centrummanager. Tegenover deze laatste kostenpost staat een extra 

subsidiëring van de gemeente Brielle, onafhankelijk van de opbrengsten van de reclamebelasting. 

 

Het bestuur van het CMB gaat er van uit dat zo’n 80% van de bestedingen vast ligt (met andere 

woorden: in principe volgt uit de voorstellen en begrotingen van de ondernemersgroeperingen in de 

vesting, evenredig aan hun trekkingsrechten) en dat nog zo’n 20% van het budget vrij kan worden 

toebedeeld. Bij zo weinig vrije ruimte zijn bezuinigingen onafwendbaar als het totaalbudget per jaar 

afneemt.  

 

Het is moeilijk om dan keuzes te maken. Waar wordt op bezuinigd? Wordt er – desondanks - geld 

vrijgemaakt voor nieuwe, veelbelovende activiteiten? Het is goed als dan vaste criteria kunnen 

worden toegepast die op een neutraal moment, als het niet om de toewijzing van (te weinig) geld 

gaat, zijn vastgesteld.  

 

Tijdens de interviews merkten de meeste personen en organisaties – zowel van de kant van de 

gemeente als van de ondernemers etc. – Op dat de regie tussen alle initiatieven op het gebied van 

het Brielse City Management die (gedeeltelijk) uit het ondernemersfonds en/of (gedeeltelijk) door 

de gemeente worden bekostigd nog niet optimaal is. De toetsende partijen, te weten het bestuur 

van het CMB en de gemeente Brielle, hanteren niet altijd voor iedereen eenduidige criteria bij de 

toewijzing van gelden en ook niet, indien daarvan al sprake is, bij de beoordeling van de effectiviteit 

van de besteding van de gelden achteraf.  

 

Financiële jaarcyclus 

Elke ondernemersgroepering in de vesting wordt jaarlijks door het CMB uitgenodigd om een 

voorstel in te dienen voor activiteiten en evenementen die betaald zouden moeten worden uit het 

ondernemersfonds. Deze voorstellen worden geïntegreerd in de begroting voor volgend jaar. 

Tijdens een bijeenkomst van de ondernemers die reclamebelasting betalen wordt deze begroting 

voorgelegd en besproken. Indien in de loop van het jaar bezuinigingen nodig blijken te zijn omdat 

de belastingopbrengst tegen valt, worden de consequenties besproken met deze ondernemers.  

 

Plenair wordt ook de jaarrekening over het afgesloten jaar voorgelegd en besproken. De 

jaarrekening wordt vergezeld van een accountantsverklaring. In Brielle worden begroting, 

aangepaste begroting en jaarrekening niet door de aanwezigen geaccordeerd. In sommige andere 

gemeenten, zoals in Alkmaar, is er wel sprake van zo’n accordering: niet door middel van 

stemming, maar plenair wordt gevraagd of – na de bespreking – de begroting en jaarrekening 

hiermee zijn vastgesteld. 
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In Brielle wordt een meerlaags systeem van ‘check & double check’ toegepast bij de financiële 

verantwoording over de besteding van de gelden in het ondernemersfonds. In totaal kunnen – in de 

‘Governance’- de volgende zeven controle-momenten worden herkend. 

 

1. Een persoon of groep van personen (bijvoorbeeld de activiteitencommissie van de BBVH+N) 

neemt het initiatief om een activiteit te gaan organiseren. Daarvoor wordt een (eenvoudige) 

begroting van kosten en opbrengsten opgesteld. Indien deze activiteit uiteindelijk wordt 

uitgevoerd, is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer(s) dat de activiteit binnen de 

begroting wordt uitgevoerd. Dit is het eerste controle-moment. 

2. De initiatiefnemer(s) constateren al vroeg dat er geld bij moet. Een bestuurslid van het CMB 

wordt daarvoor aangesproken. Voldoet de activiteit, niet voorzien in de begroting van het CMB, 

aan de voorwaarden voor subsidie? Dit is het tweede controle-moment. 

3. Het bestuurslid legt het voorstel voor aan het bestuur van het CMB. Het bestuur bespreekt of er 

geld aan het initiatief wordt toegekend. Het kan zijn dat het bestuur van het CMB nu besluit om 

haar begroting voor deze nieuwe activiteit aan te passen. Dit is het derde controle-moment. 

4. Aan het eind van het jaar wordt de jaarrekening opgesteld en voorgelegd en besproken met de 

ondernemers die reclamebelasting betalen. Dit is het vierde controle-moment. 

5. Een accountant beoordeelt de opbrengsten en uitgaven van het CMB over dat jaar en verklaart 

of het CMB volgens de voorschriften daaromtrent heeft gehandeld. Dit is het vijfde controle-

moment. 

6. De gemeente Brielle ontvangt de jaarstukken en de accountantsverklaring en beoordeelt of het 

CMB in het afgelopen jaar heeft gehandeld conform de overeenkomst met de gemeente. Dit is 

het zesde controle-moment. 

7. Na de beoordeling door de gemeente worden alle stukken op internet geplaatst, voor iedere 

burger ter kennisname en beoordeling. Dit is het zevende controle-moment. 

 

Gevoel van tekortschietende transparantie 

Hoewel dit stelsel van ‘check & double check’ het nodige vertrouwen van betrokkenen zou kunnen 

genieten, plaatsen de meeste geïnterviewde personen en organisaties vraagtekens bij de 

transparantie van de financiële besluitvorming door het CMB. De sfeer van verschillende 

bijeenkomsten met de belastingplichtige ondernemers was hierdoor gespannen. Dit laatste is 

overigens bij een groot deel van de ondernemersbijeenkomsten van de ondernemersfondsen in 

ons land het geval. 

 

Alles bij alles genomen gaat het in Brielle om een vrij hecht stelsel van ‘check and double check’ 

waarbij de Stichting CMB door meerdere betrokken partijen vanuit diverse invalshoeken en 

belangen wordt gecontroleerd. De appel wordt dan zuur als bij de terugkoppeling door het bestuur 

naar de collega-ondernemers niet wordt geschuwd om op de man te spelen. Het bestuur, 

bestaande uit vrijwilligers die zich niet hebben willen onttrekken aan de verantwoordelijkheid die ze 

bij aanvang van het CMB voelden voor het grotere, algemene belang van het City Management, 

krijgt de wind van voren. Dit maakt het voor deze bestuursleden (menselijkerwijs gesproken) 

moeilijk om door te blijven gaan met dit werk.  

 

Een groot deel van dit algemene gevoel van weinig transparantie slaat terug op de wijze waarop elk 

jaar de voorstellen van de ondernemersverenigingen door het bestuur van het CMB worden 

geïntegreerd in de begroting voor volgend jaar. Voor veel betrokkenen verloopt dit ondoorzichtig. 

De BBV stelt voor om deze afwegingen te laten voorbereiden door een commissie van de 

indieners: “werk zelf minder hard en maak jezelf minder kwetsbaar als bestuurslid door meer naar 

de mensen te luisteren die met de activiteiten bezig zijn”. Deze commissie kan dan aan de slag, 

met in haar hand een set met eenduidige criteria, mocht het totaal van de verlanglijsten groter zijn 

dan het totaal van de verwachte reclamebelastingopbrengst. 
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Trekkingsrechten 

De opbrengsten van de reclamebelasting worden, volgens de overeenkomst van de gemeente en 

het CMB, proportioneel verdeeld over de verschillende ondernemersgroepen: als de winkeliers 

samen een bepaald bedrag aan reclamebelasting hebben betaald, mogen zij hetzelfde bedrag 

uitgeven aan activiteiten en evenementen. Daartoe dienen zij (of hun ondernemersvereniging) bij 

het CMB eenmaal per jaar een plan in. Dit plan wordt in principe opgenomen in de begroting van 

het CMB, in zoverre de middelen daarvoor volstaan.  

 

Dit systeem, dat bij veel ondernemersfondsen in ons land wordt toegepast, wordt trekkingsrechten 

genoemd (bijlage 2). Indien de trekkingsrechten door het bestuur van het ondernemersfonds rigide 

worden toegepast, kan dit leiden tot het bevriezen van mogelijkheden. In de dagelijkse praktijk van 

de financiële uitvoering van de ondernemersfondsen in ons land blijkt het stelsel van 

trekkingsrechten niet altijd evenredig uitvoerbaar te zijn.  

 

De wijze van toepassing van de trekkingsrechten door het bestuur van het CMB zit met name de 

horecavereniging BVHRO hoog. De BVHRO meent dat de horecaondernemers in de vesting niet 

elk jaar hetzelfde bedrag uit het ondernemersfonds krijgen toegewezen voor hun activiteiten als het 

bedrag dat zij per jaar aan reclamebelasting betalen (dit is: circa € 3.000, -). De horeca zou slechts 

zo’n 40 % van deze trekkingsrechten worden toegewezen. Het bestuur van het CMB brengt daar 

tegen in dat de horeca wel haar eigen bijdrage ontvangt: in 2013 is dit bedrag bijvoorbeeld voor de 

beveiliging op 1 april aan de horeca toegewezen. De BVHRO erkent dit laatste. Daarbij tekenen het 

bestuur van het CMB en de overige door Ecorys voor deze opdracht geïnterviewde personen en 

organisaties aan dat juist de horeca qua omzet profiteert van de activiteiten en evenementen die in 

de vesting worden georganiseerd. 

 

Veel activiteiten en/of evenementen blijken van belang voor alle of meerdere ondernemersgroepen. 

Sommige activiteiten, werkzaamheden en evenementen worden voorgesteld door meer dan één 

ondernemersgroep. Sommige activiteiten en evenementen ontstaan nadat de begroting is 

vastgesteld, terwijl het bestuur van het fonds de meerwaarde van het nieuwe initiatief wel degelijk 

ziet en wil belonen. Sommige activiteiten en evenementen blijken meer geld te kosten dan is 

voorzien. 

 

Waarom mag een veel belovend nieuw maar duur evenement dat wordt georganiseerd door een 

ondernemersgroep met een betrekkelijk kleine inleg aan reclamebelasting niet mogen worden 

ondersteund? Gedeeltelijk “ontschotten” is onafwendbaar. Daarom krijgt elk bestuur (zoals bij elke 

vereniging en elk bedrijf) een bepaald mandaat om af te wijken van hetgeen vooraf, bij het 

vaststellen van de begroting, werd voorzien. Bij de presentatie van de jaarrekening wordt dan door 

het bestuur verantwoord in welke mate en waarom werd afgeweken van de begroting. 

 

In het volgende hoofdstuk worden door Ecorys enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 

toepassing van trekkingsrechten. 

 

Onverenigbaarheid van functies 

De OVB en BBVH+N menen dat de bestuursleden van het ondernemersfonds ‘onafhankelijk‘ 

moeten zijn. De OVB bedoelt daarmee met name dat bestuursleden van het ondernemersfonds 

geen bestuurslid zouden moeten zijn van de ondernemersverenigingen. De BBVH+N bedoelt 

daarmee met name dat de personen die toezicht houden over het ondernemersfonds en de 

personen die voor bepaalde evenementen verantwoordelijk zijn niet dezelfde personen zouden 

moeten zijn. Zo kan de suggestie worden voorkomen dat het bestuur van het ondernemersfonds 

eerder geld toewijst aan activiteiten van hun eigen ‘bloedgroep’ of aan activiteiten waarbij 

bestuursleden zijn betrokken.  
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Ecorys sluit zich hierbij aan: het is beter als de verantwoordelijkheid over zo’n evenement niet wordt 

gedragen door een lid van het (dagelijks) bestuur van het CMB en het zou beter zijn als de 

bestuursleden van het CMB geen bestuurslid zijn van één van de ondernemersverenigingen.  

 

Tijdens de interviews is door meerdere organisaties naar voren gebracht dat het kan voorkomen 

dat leden van het (dagelijks) bestuur van het CMB het initiatief nemen voor niet in de begroting 

voorziene activiteiten of evenementen. Eén van deze evenementen – het Bevrijdingsfestival - is 

zelfs, in verhouding tot de omvang van het Brielse ondernemersfonds, grootschalig geworden. Dit 

specifieke evenement past niet in de marktprofilering van de Tachtigjarige Oorlog. Deze samenloop 

van omstandigheden steekt meerdere geïnterviewde betrokkenen, hoewel het succes en belang 

van het evenement wel degelijk wordt gewaardeerd. 

 

Tijdige gemeentelijke beoordeling 

Door meerdere geïnterviewde organisaties wordt aangevoerd dat met de behandeling van de 

jaarrekening door de gemeente Brielle nogal wat tijd gemoeid kan zijn. De begroting van het CMB 

voor het jaar 2014 is op dit moment (15 december 2015) nog niet behandeld door de gemeente.  

Door de tijdspanne van deze behandeling te bekorten, wordt voorkomen dat mensen – al dan niet 

onterecht - gealarmeerd kunnen raken: is er wat aan de hand, is er iets niet pluis? 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Visie en doelstellingen voor het Brielse City Management werden in het “Plan Ondernemersfonds 

2012-2015 binnenstad Brielle” (p. 9) verwoord. Dit plan is nu enkele jaren in uitvoering. In het 

Coalitieakkoord 2014-2018 werd afgesproken dat op basis van een evaluatie nadere besluitvorming 

zou gaan plaatsvinden ten aanzien van de continuering van het project City Management. 

 

In dit rapport worden de resultaten van deze evaluatie gerapporteerd. De evaluatie beoordeelt wat 

wordt gedaan, wat is gerealiseerd en waar verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden.  

 

Volgens artikel 7 van de uitvoeringsovereenkomst dienden in ieder geval aan de orde dienden te 

komen de wijze van financieren van het Ondernemersfonds en de uit het fonds verrichte 

bestedingen (zie: hoofdstuk 5) en de prestatieafspraken en de behaalde resultaten in de 

binnenstad, uitgaande van het “Plan Ondernemingsfonds 2012-2015” (zie: hoofdstuk 4).  

 

In dit hoofdstuk komt Ecorys tot haar conclusies. 

 

 

6.1 Minder ambivalentie en meer transparantie 

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren met het Brielse City Management. Vaak was het CMB 

daarbij betrokken, al was het alleen indirect. Vaak was het CMB daar niet bij betrokken. Of kon niet 

van het CMB verwacht worden, gezien haar mogelijkheden, dat binnen enkele jaren tot zeer grote 

vooruitgang zou kunnen worden gekomen. 

 

Maar dat er successen waren te vieren staat als een paal boven water, hoewel het tegelijkertijd 

moeilijk is om exact te bepalen wat de bijdrage van de Stichting CMB is geweest. Het CMB 

functioneert vooral op de achtergrond. De meerderheid van de ondernemers herkent echter de 

toegevoegde waarde van het CMB. 

 

Ecorys heeft tijdens vrijwel alle gesprekken met de bij de Brielse citymarketing betrokken personen 

en organisatie een – al dan niet vermeend – gemis aan transparantie vastgesteld ten aanzien van 

het functioneren van het CMB. De volgende vragen illustreren dit algemene gevoel. 

 Is het CMB een federatie van alle ondernemersverenigingen die de belangen behartigt van alle 

ondernemers en ondernemingen die in de vesting zijn gevestigd of is het CMB een 

ondernemersfonds dat geld ter beschikking stelt aan alle verenigingen en stichtingen die 

werken aan de kwaliteit van en de evenementen in de vestiging? De coördinatietaken (als 

algemene belangenbehartiger) wordt gecombineerd met de taken van een ondernemersfonds. 

 Wat is het verschil tussen citymarketing en centrummanagement en daarmee tussen het werk 

van een City marketeer en dat van een centrummanager? Treedt de City marketeer op namens 

de gemeente of namens het CMB? Worden de City marketeer en de centrummanager betaalt 

door de gemeente of uit het ondernemersfonds? Wie beoordeelt de City marketeer en wie 

beoordeelt de centrummanager? De OVB voegt hier aan toe: gaat citymarketing over de 

promotie van de hele gemeente Brielle of alleen over die van de vesting? 

 Wat wordt betaald uit het ondernemersfonds (door de ondernemers in de vesting) en wat wordt 

bijgelegd door de gemeente (voor veel ondernemers moet het één grote pot zijn)? 

 Welke ‘vrije ruimte’ heeft het bestuur van het CMB nog in het ondernemingsfonds als de 

opbrengst van de reclamebelasting jaar na jaar daalt? Op welke manier besluit het bestuur van 

het CMB over deze ‘vrije ruimte’? 
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 Wat is precies de meerwaarde van het CMB? Welke activiteiten waren zonder de stichting niet 

mogelijk geweest? Welke activiteiten stoppen als de stichting stopt?  

 

Het algemene gevoel van gebrekkige transparantie lijkt voort te komen uit een structureel niet-

heldere scheiding in de wijze van organisatie van hetgeen door de overheid wordt gedaan of moet 

worden gedaan en hetgeen door de ondernemers en dus door het CMB moet worden gedaan.  

 

Deze ambivalentie ligt aan de wortel van de organisatie van het CMB en leidt tot wrevel en in ieder 

geval tot onduidelijkheid bij veel organisaties en personen die betrokken zijn bij het Brielse City 

Management. De goedkeuring van de jaarstukken van de Stichting door de gemeente neemt 

hierdoor misschien meer tijd in beslag dan nodig is.  

 

Door deze ambivalentie is het doel van het CMB op de achtergrond geraakt. Het was immers de 

bedoeling dat er een algemeen organisatorisch kader kwam van alle ondernemersverenigingen en 

stichtingen in de vesting (en in aanvang zelfs voor de totale gemeente) met een algemene heffing 

voor een ondernemersfonds waaruit algemene voorzieningen en goede evenementen zouden 

worden betaald. Dit naar aanleiding van de structurele vermindering van het aantal leden van de 

ondernemersverenigingen en overige stichtingen in de loop der jaren en de afnemende bereidheid 

om mee te betalen aan algemene voorzieningen en goede evenementen. 

 

In de ‘Economische visie’ van Brielle staat onder andere het volgende: “De binnenstad van Brielle 

kenmerkt zich door de geschiedenis (het vestingverleden), het vele culturele erfgoed, de sfeervolle 

en levendige binnenstad, de waterrecreatie en het verblijfsrecreatieve aanbod. Brielle is een stad in 

beweging, waarin continue wordt gewerkt aan nieuwe plannen, zodat uitdagende ontwikkelingen in 

de stad in gang worden gezet. Er wordt hard gewerkt aan het stimuleren van de economie en de 

werkgelegenheid door de gemeente en het bedrijfsleven.” Dit is de essentie van wat de Brielse 

ondernemers willen en doen. 

 

Er is veel om trots op te zijn. De agenda met evenementen in de Brielse vesting is, elk jaar, sterk in 

vergelijking met die van andere, ongeveer even grote binnensteden. De tijden van hermetisch 

afgesloten stadspoorten zijn vervlogen en de kruitdampen zijn allang opgetrokken. Gelukkig maar, 

want nu kan iedereen genieten van de charme van deze stad. Citymarketing en City Management 

zijn er op gericht om de mensen weer (vaker) de stad in te krijgen en gebruik te maken van alles 

wat Brielle op cultuurhistorisch, recreatief en economisch vlak heeft te bieden.  

 

Om het streven naar bundeling van krachten vorm te geven en te versnellen is het CMB opgericht, 

als samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers en (culturele) organisaties in de 

binnenstad van Brielle. In het bestuur zitten ondernemers vanuit de horeca, de detailhandel en de 

zakelijke dienstverlening in de binnenstad. Omdat het profijt van het ondernemersfonds groter is 

voor de ondernemers in het kernwinkelgebied dan voor de ondernemers in andere delen van de 

vesting, betalen de ondernemers in het kernwinkelgebied een hogere jaarlijkse bijdrage. Daarvoor 

bestaat, leerden ons de gesprekken met betrokken organisaties en personen, draagvlak. 

 

De toegevoegde waarde van CMB zou meer moeten zijn dan de som der delen. Wat is de 

meerwaarde van deze zelfstandige organisatie ten opzichte van bijvoorbeeld een reguliere 

gemeentelijke aanpak? Hebben betrokken partijen het idee dat op deze wijze een grotere vuist 

gemaakt kan worden? Kunnen we de meerwaarde van CMB tastbaar maken? De antwoorden die 

Ecorys kreeg op deze vragen waren open antwoorden. Men weet het niet, het beeld over wat het 

CMB doet en waar de stichting voor staat is voor veel betrokkenen te incompleet om deze vragen 

te kunnen beantwoorden. 
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Het principiële doel van het CMB wordt echter nog altijd door alle betrokken organisaties en 

personen onderschreven. Het geheel is meer dan de som der delen: dat staat boven kijf. Maar dit 

geluid en het besef van het succes van deze binnenstad op het gebied van City Management gaat 

grotendeels verloren achter een muur van kritiek en opmerkingen die voortkomt uit de hierboven 

benoemde gebrekkige transparantie.  

 

 

6.2 Verbeterpunten: hoe nu verder? 

 De oplossing ligt voor de hand: ga de komende jaren door met City Management, maar 

verander de organisatie van het CMB zodanig dat voor iedereen duidelijk is wat behoort tot de 

taken van de gemeente en dus in principe betaald zou moeten worden door de gemeente en 

wat behoort tot de taken van de ondernemers en dus in principe betaald zou moeten worden uit 

het ondernemersfonds. Wie wordt betaald door wie? Zijn de verantwoordelijkheden en taken 

tussen ondernemersgroeperingen enerzijds en gemeente anderzijds goed verdeeld. 

 Het verdient daarbij onder meer aanbeveling om een scherp onderscheid aan te brengen 

tussen citymarketing en centrummanagement. Citymarketing zou tot de taakvelden van de 

gemeente moeten gaan behoren. Citymarketing handelt over de marketing (promotie) van 

geheel Brielle in het algemeen, niet alleen op het gebied van toerisme. Centrummanagement 

zou tot de taakvelden van het CMB moeten blijven behoren en richt zich met name op de 

kwaliteit van de voorzieningen (winkels, horeca, cultuur) en de uitvoering van 

publieksactiviteiten in de vesting.  

 Overwogen kan worden om binnen de ondernemersorganisatie meer verschil aan te brengen 

tussen degenen die het ondernemersfonds beheren en degenen die de belangenbehartiging 

van de ondernemersgroeperingen coördineren. Het ondernemersfonds blijft een stichting. De 

coördinatie van de belangenbehartiging (via een federatie van ondernemersgroeperingen in de 

vesting?) zou als vereniging kunnen worden georganiseerd. Personele scheiding tussen de 

mensen die in het bestuur van de federatie en in het bestuur van het ondernemersfonds zitting 

nemen zou een goede zaak zijn. 

 Bij de toewijzing van gelden vanuit het ondernemersfonds aan de diverse 

ondernemersgroeperingen worden trekkingsrechten toegepast, proportioneel aan de 

reclamebelastingopbrengsten van de diverse ondernemersgroeperingen. Overwogen kan 

worden om bij de besluiten over de vrij besteedbare bedragen een stelsel van vaste criteria te 

gaan toepassen. Hierbij kan bekeken worden in hoeverre een kleiner deel van het totale budget 

al dan niet direct via het trekkingsrecht wordt toegewezen aan ondernemersgroeperingen. Dit 

stelsel van vaste criteria kan worden vastgesteld door de vergadering van de 

belastingplichtigen. Bij deze criteria kan verschil gemaakt worden tussen de gelden die 

gebudgetteerd worden voor ‘on brand’ activiteiten die passen binnen de marktpositionering van 

Brielle (Tachtigjarige Oorlog) en ‘off brand’ activiteiten die hier niet binnen passen. 
 

Tot slot: “be good and tell it”. Laat zien wat het CMB doet, zowel aan de inwoners van de gemeente 

als aan de individuele ondernemers. 
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Bijlage I Antwoorden open vragen 
burgerpanel 

Op de volgende pagina’s staan de antwoorden van de deelnemers aan het burgerpanel op de 

volgende twee open vragen afgedrukt: 

 

 Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de citymarketing noemen? 

 Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente Brielle en/of het CMB meegeven? 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

a.u.b. andere kerstverlichting, die meer past b ij de 

sfeer v.a. binnenstad 

We zijn de goede weg ingeslagen, nu nog echt aan 

het werk. 

Afspraken nakomen en dingen doen i.p.v. er alleen 

maar over praten. 

Aandacht schenken aan het Brielse Meer, inrichting 

en onderhoud, daar dit een belangrijke maar 

onderschatte pijler voor het toerisme in Brielle is, waar 

nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Tot heden een 

gemiste kans. 

AH op zijn huidige locatie laten zitten. Geeft veel 

beweging rond de brug. Valt anders helemaal weg 

Actief blijven. 

Alles Actief vragen aan de ondernemers EN bevolking 

Brielle wat men in de stad wil zien / beleven. 

City Management Brielle is voor mij volkomen nieuw 

begrip, heb er nooit over gehoord. Kan dus ook niet 

beoordelen of de huidige situatie is door de inbreng 

van CMB. 

Advies aan de gemeente Brielle; geen duur CMB 

maar een paar ambtenaren op het gemeentehuis, die 

verantwoordelijk zijn voor de toestand van het 

centrum van Brielle in al zijn facetten. 

De activiteiten van het CMB zijn voor mij totaal 

onzichtbaar, kan in vele gevallen dus helemaal niet 

beoordelen wat hun rol in bepaalde processen is. Een 

schone en veilige binnenstad is taak van de 

bewoners, gemeente, politie en andere betrokken 

partijen, dit zou geen prioriteit moeten zijn voor een 

bureau dat Brielle op de kaart moet zetten. Ik mis nog 

een beetje kunst / culturele invulling in Brielle, daar 

zouden wat mij betreft meer initiatieven genomen 

kunnen worden. Idem levendigheid van de 

binnenstad... dat laat te wensen over > stadje doet 

vaak wat verlaten aan. 

Afgebrande of ingestorte panden zijn als wonden van 

een stad. Die moet je verzorgen en/of zo snel mogelijk 

helen. 

De boten die gebruik maken van de ligplaatsen, zien 

er te vaak heel vies uit. Daar zou wellicht aan gewerkt 

kunnen worden. Zo'n tafereel draagt zeker niet bij aan 

de aantrekkelijkheid van de omgeving. 

Als de gemeente wil bezuinigen dan moet dat niet ten 

koste gaan van het theater en andere culturele 

voorzieningen. Je bouwt geen theater om het na 5/6 

jaar te sluiten dat is geld weggooien. 

De huren voor winkelpanden in Brielle aantrekkelijker 

maken. Gaat leegstand tegen!! 

als de huren van de winkels zo hoog blijven lukt niets. 

er is een tegenspraak in beleid als albert hein 

verhuisd want dan komen er nog minder 

voorzieningen in de binnenstad terwijl de bevolking 

verouderd en dus verder moet reizen. uitermate dom 

beleid en niet leidemnd tot ene levendige binnenstad, 

er zijn al genoeg voorzieningen verdwenen ( 1e lijn 

etc.) 

De kracht van Brielle schuilt niet alleen in de 

binnenstad, ik lees nu alleen maar vragen over de 

binnenstad maar ik ben van mening dat geheel Brielle 

belangrijk is in de aantrekkingskracht van onze stad 

Als voorgaand. 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

de markt op maandag vind ik jammer. daar kunnen 

veel werkende mensen niet naartoe. Zou mooi zijn als 

deze in het weekend plaats zou vinden. Het aanbod 

van mooie kleding winkels vind ik de laatste jaren erg 

achteruit gaan. We vinden het wat te veel van die 

goedkope 'rommel' winkels die ook geen reclame zijn 

voor de mooie winkelstraat. 

BEGIN BIJ DE BASIS! Daar heb je geen onderzoek 

voor nodig. 

De samenwerking met de ondernemers en bewoners 

zou veel beter moeten. De belangen liggen ver uiteen. 

Ondernemers en bewoners verwachten dat een city 

marketing zich profileert op basis van geformuleerde 

wensen van partijen. In de afgelopen jaren is het 

beleid op eigen wijze ingevuld, zonder draagvlak. 

Ondernemers en bewoners zijn het niet eens met de 

huidige invulling. Hier moet verandering in komen. 

Een onafhankelijk adviseur kan op een niet-

subjectieve wijze een beleid formuleren wat breed zal 

moeten worden gedragen door ondernemers en 

bewoners. Alleen dan kan city marketing positief 

resultaat bieden. De functie is faciliterend en niet 

profilerend, zoals nu het geval. Beleid vormend ten 

aanzien van versterken en vernieuwen van de winkels 

en horeca in Brielle is belangrijk. Diversiteit creëren ( 

en niet Brielle opschepen met 5 kappers en te hoge 

huur voor kleine ondernemers) Huurbeleid t.b.v. een 

goed draaiend winkeliersaanbod creëert een fijne 

omgeving voor toeristen en kopers van buiten de stad. 

Veel groen, schone straten, bloemen, samen met 

onze prachtige monumenten maken de vesting 

aantrekkelijk voor winkelend publiek, culturele 

bezoekers van buiten de stad en bewoners. Het 

uitgaan van de kracht van Brielle en dit versterken ipv 

nadoen wat andere steden ook doen. Op de begroting 

open Monumentendag blijven opnemen en niet 

wegbezuinigen; Monumenten is wat Brielle kan 

aanbieden, dat moet niet verloren gaan. De vesting 

vooral levendig houden mét de Albert Heijn ín de 

vesting, zodat er reden blijft om ook voor de gewone 

boodschappen de vesting in te moeten gaan. De 

monumenten zouden meer benut kunnen worden 

door bij slecht weer open te gaan, zodat de bezoeker 

niet zeiknat, verloren door de vesting loopt. (hetgeen 

wij op zondag in de voorstraat helaas te vaak zien 

gebeuren). Gebruik de kracht van ons mooie Brielle! - 

van: bewoners Voorstraat die betrokken zijn bij 

ondernemers en bewoners. 

Behoud garis parkeren + creëren meer 

parkervoorzieningen (bv bij vertrek AH uit binnenstad) 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

Een van de punten waar ik me (nog steeds) aan 

erger, is dat als je Brielle binnen komt rijden, het eerst 

dat lelijke pand van Jumbo ziet. Precies voor onze 

Dom notabene. Dat dit ooit is goed gevonden... Dat is 

ook citymarketing! Hoe positioneer ik de stad en op 

welke manier presenteren we dit mooie stadje. Niet 

door als eerste indruk een hel verlicht pand van de 

Jumbo te laten zien. Top dat de winkel er is en ook 

nog ondergronds. Prima parkeergelegenheid en voor 

een ieder te gebruiken, maar het gedeelte 

bovengronds had er ook als een pakhuisje uit 

vervlogen jaren oid uit kunnen zien! 

Behouden gratis parkeren. 

Er voor zorgen dat de huren voor winkelpanden lager 

worden. Mi 1 van de redenen van leegstand. Zorgen 

dat er minder appartementen voor buitenlandse 

werknemers zijn. 

Behoudt het historisch aanzien van Brielle, doe iets 

aan de grote hoeveelheid leegstand en de panden op 

het Scharloo. 

Gehele Nobelstraat/stukje Voorstraat/Vischstraat 

fietsvrij maken! Dus uitsluitend wandelzone A.U.B 

Belangrijk dat de Gemeente Brielle ook rekening 

houdt met de belangen van Vierpolders en 

Zwartewaal. Ik als inwoner van Vierpolders heb het 

idee dat het hieraan behoorlijk schort - zie 

bijvoorbeeld de jarenlange discussies en acties over 

de gevaarlijke situatie op de Dorps-Veckdijk i.v.m. 

voorbij razend verkeer en de non-coöperatie van de 

Gemeente Brielle in deze. 

groenvoorzieningen centrums omliggende wijken beperk u niet uitsluitend tot de binnenstad. winkels en 

gezelligheid in de buitenwijken? 

Het aantrekkelijk maken van de binnenstad voor 

mensen (zowel buiten als binnen Brielle) begint 

inderdaad met het gelijk openstellen van de winkels. 

Tegelijkertijd is dat een bijna onmogelijke taak met 

zoveel zelfstandige ondernemers. 

beter luisteren, beter presenteren 

Het enige verbeterpunt vind ik zowel op 

doordeweekse dagen als op koopavond gelijke 

openingstijden van alle winkels. 

Beter plannen van werkzaamheden, waardoor er niet 

op veel plaatsen tegelijk wegversperringen en 

opbrekingen zijn. Afstemmen met andere aannemers. 

Hierdoor ontstaat minder irritatie. 

Het is mij niet geheel duidelijk wie wat doet gemeente 

of cmb , misschien dat daar duidelijkheid in moet 

komen . Het tijdschrift "brielle leeft" of wat er nu is 

vindt ik een heel goede zet goede reclame voor ons 

Brieltje! 

betere bestrating in de binnenstad 

het tegengaan van geluidsoverlast rond sluitingsuur 

horeca, na middernacht dus. rapporteer in de krant 

wat door deze club is bereikt ten gunste van de 

bewoners van Brielle. 

Betrek meerdere ondernemers uit de regio. Denk aan 

sponsoren van bijvoorbeeld groenbakken in de 

binnenstad. Kost de gemeente geen geld, levert wel 

een fraaiere binnenstad op. 

Hou de groenvoorziening netjes!!! Bevorder en versnel de restauraties van historische 

objecten in de binnenstad. Probeer Brielle vesting 

authentiek te houden in de stijl van de vesting ook met 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 
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nieuw te bouwen objecten. 

Ik heb al eerder aan de gemeente Brielle gemeld dat 

er op de Wallen regelmatig gefietst wordt. Dit 

veroorzaakt dan onveilige situaties in het bijzonder 

voor kinderen, bejaarden en loslopende honden. 

Waarom geen duidelijke borden geplaatst en meer 

toezicht , gevolgd door bekeuringen? Ik spreek 

fietsers er altijd op aan en krijg dan vrijwel 

commentaar waaruit blijkt dat dit gedoogd wordt en dit 

algemeen bekend is. 

Blijf actief! 

Ik woon in Zwartewaal dus kom alleen in Brielle voor 

de boodschappen en shoppen. 

blijf contact houden met de middenstand en de 

burgers. Volgens mij gaat het tot nu toe best goed. 

in samenwerking met gemeente voor buitenstaanders 

laten zien dat overal in de binnenstad een 30KM-zone 

geldt 

Blijf en alert, kijk en luister goed naar de ideeen van 

de omstanders die wensen hebben. 

kaai eiland inrichten als overdekt of openlucht theater 

met een restaurantje maar wel rekening houden met 

de blauwe reigers die daar al jaren broeden. 

blijf er voor gaan 

Kijken naar andere steden hoe men s'nachts de 

monumenten en bruggen verlicht met kleuren dit 

kunnen wij ook 

Blijf meer authentiek, dat is de kracht van Brielle, ook 

eens wat anders dan een braderie. Misschien ook 

meer in samenwerking met het SOBM? Meer met 

water. 

Kon geen oordeel vellen over de prestaties. We 

wonen nog maar pas in Brielle 

Blijf vooral onze stad promoten en schoon en veilig 

houden! 

Kortom: Laat eens zien dat je bestaat, geef aan wat 

de doelstellingen zijn, presenteer een strategie, geef 

duidelijkheid over et mandaat, wie er in zitten, waar en 

hoe ze te bereiken zijn, wat hun 

verantwoordelijkheden, taken, competenties zijn. Als 

dat er is begin dan, zichtbaar. 

Breng weer leven in de Voorstraat en de Nobelstraat! 

Sta autoverkeer toe net als ooit... Brielle is op sterven 

na dood... 

Maak van Brielle een thema stad.Voorbeeld ; in 

Ootmarsum zitten veel kunstgalerieen wat veel 

toeristen/passanten trekt het hele jaar door. Winkels 

zijn daar 2 dagen per jaar gesloten <1e kerstdag en 

nieuwjaarsdag >horeca met veel terraswerk wat altijd 

trekt,denk in deze richting met aanvullend de 

traditionele Brielse feesten. 

Brestheater moet open blijven! 

meer bekendheid over de dingen die cmb aanpakt, 

verbetert enz. 

Brielle biedt mogelijkheden voor CMB, maar moet zich 

eens goed beraden op aanbod en infrastructuur! 

Minder van hetzelfde en meer op dagvermaak, waar 

dan CMB van meeprofiteert. 

meer en duidelijker verantwoording afleggen van de 

activiteiten van CMB 

Brielle blijft leuk en gezellig, ook voor toeristen en er 

worden veel leuke dingen georganiseerd! 
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meer inzicht geven in wat ze bereiken en waar ze mee 

bezig zijn 

Brielle is 'n prettige gemeente! 

Meer op de voorgrond treden over wat zij nu doet, 

welke plannen zij vormt en wat de resultaten zijn 

Brielle is al heel gezellig, maar het ontbreekt echt aan 

sfeer op vrijdagavond. De enige mogelijkheid om met 

het hele gezin te winkelen/eten/struinen door de 

binnenstad. En er zijn leuke bijzondere winkels. 

mooiere kerst verlichting, het ziet er niet uit Brielle is een leuk stadje ik hoop alleen niet dat alles 

kapot bezuinigt gaat worden 

Naar mijn idee worden er heel veel vragen m.b.t. 

Brielle gesteld, wat ik mis zijn de vragen m.b.t. de 

woonkernen Vierpolders en Zwartewaal. 

Brielle is een mooie oude stad, zorg dat deze sfeer 

terugkomt in de activiteiten en ook behouden blijft. 

Daarnaast, blijf de dialoog aangaan met burgers. 

Naar mijn mening is de invloed van het zgn city 

management zeer gering.  Men heeft ook weinig 

inzicht in de noden van onze stad. Voorbeeld; 

afschuwelijke "kermisverlichting" in allerlei lelijke 

kleuren waarmee men vorig jaar tijdens de feestdagen 

dacht onze mooie Catharijnetoren te moeten 

versieren. Naar ik heb vernomen kost dit zgn 

management ons als gemeenschap veel geld. Geld 

dat we beter direct ten goede aan onze burgers 

kunnen laten komen! 

Brielle is een slaapstadje aan het worden. Steeds 

minder interessant om te wonen en werken. Weinig 

divers aan bijzondere woonmogelijkheden. 

(Vrijstaand. zelfbouw, penthouse etc.) 

Om de vorige vraag te kunnen beantwoorden, had ik 

graag een toelichting gezien m.b.t. de 

werkzaamheden van het CMB. 

Brielle landelijke bekendheid geven, mooi toeristisch 

stadje, daarnaast mooi recreëren aan de brielse 

Maas, mooi eiland vp zie tv commercials zeeland! 

Om meer recreanten van buitenaf naar Brielle te 

lokken, dient de gemeente ook het Brielsemeer te 

onderhouden. Nu blijven de mensen weg. Eilanden 

verpauperen,vuilnis wordt tussen het groen gedumpt. 

Aanlegplaatsen worden gesloopt. Mocht het 

Briellsemeer er uit ziet zoals voorheen, komen de 

mensen ook weer terug wat goed is voor onze horeca. 

Brielle moet in eerste instantie aantrekkelijk, veilig en 

sfeervol zijn voor de inwoners, dan trek je vanzelf 

meer bezoekers 

parkeren in zwartewaal verbeteren,dat is niet met de 

tijd meegegaan,vergelijk heenvliet 

Brielle moet m.i. minder hoempapa uitstralen en meer 

"gemoedelijkheid". Als mensen een dagje weggaan, 

gaan ze normaal gesproken graag even weg uit de 

dagelijkse "rat race". Een beetje kijken, luisteren, 

misschien wat leuks doen. Graag meer "gezellige" 

evenementen zoals historische ambachtendag, 

openluchttheater, boekenmarkt, waterfietsen door de 

Brielse grachten, minitriathlon voor kinderen, 

seniorendag in historisch museum, ladies only 

braderie, puzzeltocht met prijs door Brielle  o.i.d. 

Restauratie van ruines op het Scharloo. Brielle vanaf Rotterdam op de verkeersborden 
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Sneller inspelen en/of verbeteren op behoefte van de 

horeca i.v.m. evenementen 

Citymarketing is marketing (en communicatie) - niet 

meer dan dat. En het gaat om de stad, niet om het 

bedrijf dat de citymarketing doet - ik zie nog te vaak 

die man met de snor langs komen in berichtgevingen. 

Probeer de winkel- en horecastad Brielle als 

gezamenlijk iets neer te zetten. Bij een nieuwe winkel 

aandacht geven, vanuit de toegevoegde waarde. Dan 

geen foto van de eigenaar met een bos bloemen 

inclusief iemand van citymarketing. Da's niet 

interessant. Maak een paar mooie foto's van de zaak 

zelf (evt inclusief eigenaar en personeel) en vertel op 

welke manier de winkel bijdraagt aan de 

aantrekkelijkheid van Brielle.  Maar nog belangrijker: 

ontwikkel een visie over hoe je Brielle in de toekomst 

ziet - en hoe de winkels en horeca daarop zouden 

kunnen aanhaken. Ik zie dat nog te weinig terug 

komen. Stad van nu, sfeer van toen; daar kun je 

zoveel moois mee doen. Ik lees die slogan zo af en 

toe, maar ik zie dat vervolgens niet terug komen in 

evenementen. Niets sfeer van toen, zie alle lichten 

van die vreselijke winkels. Bah! Nu de sfeerverlichting 

er is, lijkt het er al beter op. Of: stad van nu? Ga voor 

de gein eens naar een stad als Rotterdam. Dan merk 

je dat we hier in Brielle hopeloos achter lopen, met 

name op horeca gebied waar je alleen maar 

restaurants in het middensegment kan vinden, waar je 

bijna een avondvullend programma moet in 

calculeren. Steeds meer mensen willen juist borrelen 

en hapje 'on the side'  en niet de hele avond suf aan 

een tafeltje zitten en aan het eind p.p. 50 euro of meer 

afrekenen. Dat is echt niet meer van deze tijd! Maar 

juist dat zie je alleen maar in Brielle. (ben blij dat Het 

Schaep tapas gaat doen). Citymarketing zou de 

horeca en winkels moeten helpen om een visie te 

hebben op de toekomst over waar consumenten 

behoefte aan hebben - liefst een gezamenlijke visie -> 

dus allemaal aanhaken bij 'stad van nu, sfeer van 

toen'. En dan helpen met ideeen hierover. De 

ondernemers hier komen naar mijn idee vaak niet 

verder dan Brielle (veel te druk voor wellicht?) en of 

zijn te veel met overleven bezig en niet met de 

toekomst. Die moet je echt attenderen op 

noodzakelijke vernieuwing - en hen helpen met hoe 

dat dan eruit ziet. 

Tja.... Allereerst is het lastig een mening te geven 

omtrekt de geboekte resultaten. Niet altijd wordt 

noeste arbeid en inspanning direkt zichtbaar, zodat 

het lastig is daar een oordeel over te vellen. Verder 

CMB is vaker negatief dan positief in beeld, wees 

open naar de bevolking over de kosten/baten. 
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kun je je afvragen of zaken als veiligheid, 

schoonhouden van de straten e.d. onder de 

competentie vallen van het CMB of dat ze tot de 

reguliere overheidstaken horen... En over de 

evenementen is ook onduidelijk uit wiens hoed die 

komen. Ik dacht dat hiervoor stichtingen ,verenigingen 

en horeca de credits voor dienen te krijgen, en het 

CMB hier slechts een ondersteunende taak 

heeft....dus ook hier is niet aan te geven of dat dit 

punten oplevert m.b.t. Het halen van doelstellingen. 

Verbeterpunten: Stop met de braderien op de 

gevoerde wijze! Elke gemeente heeft ze, er is een 

overkill ontstaan in kramen met een hoog Tommy-

Teleshopping gehalte, hier trek je geen mensen meer 

mee. Zoek naar originelere trekkers in de 

zomermaanden. Zo ook is ook de Kerstmarkt een 

aanfluiting, Brielle onwaardig.  We maken te weinig 

gebruik van ons  hoge Anton Piek gehalte, juist in 

deze periode van het jaar. Concentreer de markt, op 

Turfkade of Markt,, rond de boom,in houten huisjes 

met produkten die bij het seizoen horen, een 

ijsbaantje erbij zou helemaal fantastisch zijn! Kijk naar 

Duitsland of Belgie en naar andere oude steden ook 

in Nederland. Wij zijn in deze regio het enige 

winkelstadje waar dit past. Oubollig wellicht,maar wel 

wat mensen zoeken in die dagen. Maak hierbij nog 

meer gebruik van onze historie. Er zijn al pogingen tot 

een 1573 gevoel. Dit zou meer uitgebuit kunnen 

worden met vuurpotten , visnetten en stoofketels, 

herbergen en stallen met levende have..en dan vooral 

in de avond De maskerade vorig jaar was gelukkig 

weer een succes, ook het ontsteken van de lichtjes is 

altijd een sfeervol geheel, met caroll's erbij.....Deze 

zou op meerdere momenten gezongen mogen 

worden. En dan de verlichting....te 

modernistisch,totaal niet passend en weinig 

sfeermakend.....Het argument zal ongetwijfeld zijn dat 

er geen geld is.....maar dan kies ik liever voor half, en 

dan helemaal goed, dan voor heel en helemaal er 

naast... Als je vierkante frames kunt maken met 

lampjes er in dan moet dat ook mogelijk zijn in klok- 

en stervorm....mooie opdracht voor praktijkopleiding 

van het Maerland....of gebruik potjes die leeg moeten 

niet langer voor geldverspillende en overbodige zaken 

als bespottelijk dure trappen op de wallen.....maar ik 

hoor het al....." dat viel niet onder het CMB" 

Toon een digitale brielse evenementen agenda op 

een groot scherm aan de kruising N57 met de N218. 

CMB lijkt mij een dure organisatie. Ik denk de 

winkeliersvereniging meer gebruikt moet worden. 



 

 
54 

 
  

Evaluatie City Management Brielle 

Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

Verlichting wallen, bij de Pieter van der Wallendam. 

De "groene" verlichting vervangen door een verlichting 

in dezelfde kleur als aan de andere kant en op 

dezelfde manier als aan de andere kant. Zodat één 

geheel ontstaat. 

CMB wordt eens wakker en werk samen! 

Voor de gewone burger is citymarketing onzichtbaar. 

Een aantal taken worden toch al door de gemeente of 

door particulier initiatief uitgevoerd, daar heb je geen 

apart orgaan voor nodig. Wat mij betreft is 

citymarketing alleen maar negatief in het nieuws 

geweest. 

Combineer vooral ook met andere gemeenten!! 

Voor mij als burger geheel onduidelijk wat CMB wel of 

niet doet. 

Controle max snelheid verhogen. 

waarom weer dure buitenstaanders uitnodigen? als   

men denkt het zelf niet te kunnen, zoek dan in den 

briel naar  betere mensen. 

Dat de gemeente meer overleg moet  voeren met de 

burgers. We hebben nu sterk de indruk dat ze haar 

eigen gang gaat. 

Weet niet Dat er in Brielle en omgeving zeer veel zwerfafval ligt. 

weet nu wat de afkorting betekend, had fijn geweest 

als dat eerst uitgelegd was 

dat er meer naar de burgers geluisterd moet worden 

Winkels in nobel en voorstraat bezet houden De binnenstad moet veel schoner. Duidelijk aangeven 

in de Nobelstraat dat de middenbaan niet alleen voor 

fietsers is.Er wordt veel op gewandeld voor al door 

uitstallingen bij o.a het Kruitvat en de blokkade bij  

Meer bankjes plaatsen vanaf de Geuzenhof langs de 

Kaaisingel naar de binnenstad. Veel bewoners komen 

niet verder dan de Jumbo. 

Ze zijn voor mij volledig onzichtbaar. Invloed is 

onduidelijk evenals de kosten. Ik denk dat 

citymarketing op de huidige wijze geen bestaansrecht 

heeft 

De doelstellingen zijn goed, Ik hoor geen goede 

berichten over de werking van het CMB 

Zich beijveren voor faciliteiten voor verenigingen als 

bridgeclubs, muziekverenigingen, etc. Op het ogenblik 

is er in Brielle geen enkele geschikte gelegenheid. 

Alleen Vierpolders en Zwartewaal. 

de feestverlichting in december aanpassen i.p.v. die 

moderne verlichting die er nu hangt 

Zou het zeer op prijs stellen dat er ook zomers mooie 

bloembakken in Zwartewaal komen te hangen.En dat 

we in Zwartewaal ook Kerstverlichting krijgen.Er rijden 

zoveel mensen langs of via Zwartewaal ,maar als je 

met de Kerstdagen langs of via Zwartewaal rijd lijkt 

het wel een uitgestorven dorp,overal zijn de plaatsen 

met Kerstversiering verlicht behalve in Zwartewaal. 

De functie van het CMB was mij in eerste instantie 

niet geheel duidelijk, ik moest mij hierover even 

verdiepen via het internet. Ook staan er een aantal 

zaken in de lijst die mijns inziens tot de taak van de 

gemeente zouden moeten behoren, zoals: -Zorgen 

voor een schone, veilige en aantrekkelijke binnenstad 

-Verwijderen graffiti binnenstad -Verlichten van 

monumenten, bruggen, verlichting algemeen 

Parkeren verbeteren, bij ingang Brielle d.m.v 

eenrichtingsverkeer rondleiding door Brielle realiseren 

waardoor opstoppingen, ergernis en irritatie tot het 

verleden zullen behoren en een bezoek aan Brielle 

de gemeente zou van CMB meer commmitment 

moeten verlangen met bijbehorende positieve en/of 

negatieve sancties. dat vermindert tevens interne 

tegenstellingen binnen CMB. 
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weer aantrekkelijk wordt wat op haar beurt een 

positieve uitwerking zal hebben op de middenstand. 

Waar staat cmb voor ?  Ik denk dat je dat in het 

beging even duidelijk moet maken. 

De leegstand verhelpen is zeker goed. Minder goed 

vind ik het dat dat vaak gaat dmv goedkope 

prulwinkelsmet een korte levensduur. Verlaag liever 

de huurprijs waardoor er voor langere tijd 

kwaliteitwinkels in kunnen blijven 

Ik weet niet zo goed waar ik de activiteiten van CMB 

aan kan herkennen, dus vind ik t erg lastig om er een 

oordeel over te geven. De nieuwe sfeerverlichting die, 

naar ik begrijp, door het CMB is vervangen, vind ik 

best leuk, maar de oude verlichting vond ik echt veel 

mooier en sfeervoller. Misschien had dat met iets 

meer overleg kunnen plaatsvinden. 

de rijden veel te hard  op de veckdijk   in de avond 

Vuil verwijderen in stadsgrachten en bijhouden. Geen 

Action winkel in brielle. Kwaliteit behouden wat betreft  

winkelaanbod. Geen pulp. Afgebrande panden sneller 

vervangen, is geen gezicht. In elkaar gestorte of 

gevaarlijke panden sneller vervangen of slopen. 

De veiligheid !!!  Nogmaals er wordt veel te hard 

gereden in de wijk ''de kleine goote'  Er wordt totaal 

niets aan gedaan !!! 

Ja zorgen dat het theater niet wordt gesloten i.v.m. 

bezuinigingen. Dan maar liever niet te hoog van de 

toren blazen dat i.v.m. sommige vragen zoals 

verlichting in de binnenstad enz. 

De winkeliers zijn zelf de oorzaak ervan, dat de omzet 

terug loopt. Ongelooflijk dat men al jaren met elkaar in 

discussie is over openstelling, koopavonden, 

koopzondagen etc. zonder tot een gezamenlijk besluit 

te komen. Ze draaien zichzelf de nek om en de 

Briellenaar gaat wel elders shoppen. De gemeente 

Brielle en/of het CMB kan wel proberen bij te sturen, 

maar de ondernemers moeten dan eindelijk eens met 

elkaar gezamenlijk optrekken voor het echt te laat is. 

Het City Management is nu al weer een paar jaar 

bezig, maar van de meeste doelstellingen is nog niet 

veel terecht gekomen. Misschien wordt het tijd om 

eens wat andere mensen in het city-management op 

te nemen. (Ik ben beschikbaar...) 

denk aan je dorpen :-) 

Parkeren voor bewoners is zeer slecht, draagt niet bij 

tot de gemoedelijkheid. Tientallen onverkoopbare 

huizen dragen niet bij tot de sfeer en zijn mede direct 

gevolg van falend stadsbeleid. Een afbraak 

tankstation bij entrée van de stad, ingestorte huizen, 

afgebrande huizen die jaren blijven staan. De 

gemeente en belangenverenigingen falen hopeloos. 

BEGIN BIJ DE BASIS! En denk niet alleen aan de 

ondernemers. 

DENK NIET ALLEEN AAN TOERISME,HOEWEL 

DAT VOOR DE WINKELS ETC. BELANGRIJK IS, 

MAAR MAAK HET JUIST OOK AANTREKKELIJK 

VOOR DE BEWONERS 

Andere decemberverlichting want wat er nu hangt stelt 

niets voor. Het kaai eiland mag blijven zoals het is, 

niet weer alle bomen weghalen en er een lelijk 

gebouw opzetten a la de jumbo. De reigers moeten 

Denk niet at je als kleine stad tegen de economische 

stroom in kan roeien. Doe eenvoudige, praktische 

dingen die ervoor zorgen dat de sfeer in de stad 

prettig en gezellig is. Scheer kleine ondernemers die 
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hun nesten kunnen bouwen op het eiland. De Albert 

Hein moet blijven want anders hebben we weer een 

leegstaand pand erbij. Bovendien is het fijn dat er een 

supermarkt in de vesting zit. Meer gevarieerde 

winkels, niet weer een Pakistaanse sjaaltjeswinkel 

erbij. Deze domineren het beeld van de voorstaat. 

uit hobby winkelieren niet over een kam met de 

grotere (dus geen reclamebelasting). Maak van 

marktdag een feestdag (liever niet op maandag) Hef 

geen precario belasting. Grote evenementen zijn leuk, 

maar kosten relatief veel geld, en dragen niet 

duurzaam bij aan de bedrijvigheid. En tot slot: zorg 

voor een goede bereikbaarheid! (goede en - liefst 

gratis - parkeermogelijkheden) 

groenvoorziening in binnenstad? Denk vooruit en blijf niet hangen in regeltjes van lang 

lang geleden..of van meningen van oudere 

langwonende bewoners hier, die alles wil laten zoals 

het is. Dan wordt het een slaapstad. Daar is het 

trouwens al aardig naar op weg. 

diversiviteit winkelbestand Doe iets aan het verval op het Brielse Meer en gooi 

de zwervers van het meer af! 

Het groen meer betrekken bij de binnenstad. Zoals de 

rotonde van Ouddorp, past heel erg bij Ouddorp. De 

rotonde van Brielle lijkt nergens op. 

dOE uW BEST EN VEEL SUCCES. 

bevorderen en versnellen van historische restauraties Doorgaan en de ervaringen meenemen en verder 

uitdiepen 

Parkeervakken Maarland zuidzijde verlengen zodat 

auto's er haaks op het water er volledig in kunnen 

staan en niet de weg gedeeltelijk afsluiten. Obstakels 

Maarland Noordzijde zodanig aanpassen dat de 

fietsers rechtdoor kunnen fietsen en niet de weg op 

moeten. Is ook voor de kinderen beter en veiliger. 

Doorgaan met marketing voor Brielle. Als je Brielle 

vergelijkt met andere steden gaat het hier best wel 

heel goed. Dat moeten wij behouden en daarvoor is 

marketing en promotie noodzakelijk 

Zorgen voor het behouden van gratis parkeren! 

Blauwe zone's afschaffen, dit is voor het toerisme niet 

bevorderlijk, want die kijken niet op de klok of de tijd 

verstreken is! Het gevolg.......... een bekeuring!! 

Durf ook eindelijk je sociale gezicht eens te laten zien. 

Waarom zo bang voor de SP? Hoeveel mensen zijn er 

hier niet die hun rijkdom willen delen in plaats van 

alleen aan zichzelf te denken? 

winkeliers en gemeente op 1 lijn Een oud, monumentaal stadje dient ook een 

ambachtelijk winkelaanbod te verschaffen. Ook leuke 

horeca. Door de grote supermarkten aan de rand van 

de stad te ontwikkelen, haal je juist veel bezoek buiten 

de stad, en lijdt de kleine zelfstandige binnen de 

stadsmuur daardoor. 

Citymarketing kan in het algemeen winst behalen bij 

een gevarieerder aanbod. Momenteel zijn er twee 

grote evenementen en voor de rest is het veel van 

hetzelfde. Een meer rustieke uitstraling van de winkels 

in de binnenstad. Het is jammer dat de z.g.n. 

ketenwinkels niet meer aan een in ons stadje 

passende uitstraling doen. 

Eindelijk iets wordt gedaan aan de snelheid en zwaar 

vrachtverkeer mn aan het Maarland NZ 
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Ik begrijp hieruit dat het alleen de binnenstad betreft. 

Maar denken jullie dat wij in de buitenwijken er ook 

schoon en veilig bij willen horen? Wij brengen ons 

geld ook meer malen naar de binnenstad. Wij horen 

ook bij Brielle. 

Er moet evenwicht zijn tussen economie (horeca en 

toerisme) en bewoonbaarheid voor de bewoners van 

de binnenstad. 

Meer standaards in de Nobel- en Voorstraat voor 

fietsen. 

Er zijn altijd verbeterpunten. doe de huur omlaag voor 

ondernemers, zodat er winkels komen die kunne 

blijven. Er vindt een kaalslag plaats 

Grotere diversiteit/afstemming in het winkelaanbod. 

Meer concurrerend aanbod t.o.v. omliggende 

gemeenten. Beperk de Turfkade tot wandelgebied 

(weg met de parkeerplaatsen) met meer terras-horeca 

a la Chez André. 

Feestverlichting in de voorstraat en nobelstraat is een 

aanfluiting, hebben mensen zonder creativiteit en 

affiniteit met een vestingstad bepaald, beter helemaal 

niets als deze foeilelijke verlichting.. 

City Management bedoelen jullie? want daar ging de 

enquete over toch? Denk dat dat in Brielle heel goed 

geregeld is, dat de problemen die er zijn ook in 

andere steden te vinden zijn, zoals leegstand. Wel 

vind ik dat er meer voor jongeren zou mogen worden 

georganiseerd, zodat de stad niet vergrijst 

Fietsers in de zomer bijv..Juli en Augustus even af 

laten stappen of een stukje omrijden  in de Nobel en 

Voorstraat  waar de winkels en horeca gelegenheden 

zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur.Ik denk dat het de 

gezelligheid ten goede komt en de ouders kunnen hun 

kinderen los laten lopen zonder dat ze omver worden 

gereden. 

Meer aandacht voor ouderen ga door op de ingeslagen weg 

Ook de omgeving dient schoon en veilig te zijn voor 

de aantrekkingskracht, niet alleen de binnenstad. 

Evenementen zijn er al genoeg. Koopavond is al een 

veel te lange discussie. Verder vind ik het recreatieve 

aanbod voldoende om de authenteit te bewaken hoeft 

hier wat mij betreft niet meer bij. Er mag wel meer 

bekendheid aan de al aangeboden recreatie gegeven 

worden. 

ga door op de ingeslagen weg en continueer de 

verbeteringen 

Maak van het kaai eiland een welness eiland met 

eventueel een crèche  of kinderopvang dat trekt zeker 

mensen van buiten want in de naaste omgeving is er 

niet veel van deze bezigheden 

Ga door op de ingeslagen weg, maar probeer tevens 

het onderhoud op de groenvoorziening in stand te 

houden. Dit verbetert het image van de gemeente. 

Ik weet niet welke activiteiten zij nou doen, dus meer 

bekendheid voor henzelf? 

Ga nou eens eerst de  bestaande woonwijken 

opknappen bestrating schandalig wijk zuurland meer 

kindvriendelijkheid speelplaatsen toegankelijk maken 

voor rolstoelhouders en wethouder van financiën 

vragen wat er met het geld van vestia is gebeurd. 

De huidige verlichting voor de decembermaand is erg 

lelijk. Ik snap niet wie dit uitgekozen heeft . De 

vroegere verlichting was veel mooier, feestelijker en 

sfeervoller. 

Ga verantwoord en zuinig met de middelen om. Het is 

crisis tijd en iedereen moet bezuiningen. 

Als bewoner van de binnenstad juich ik initiatieven toe 

om Brielle interessant te houden voor bewoner en 

bezoeker, maar ben van mening dat CMB wat 

Ga vooral door met de organisatie van de diverse 

evenementen die nu gehouden worden. Stem ze 

soms af op wat de omliggende gemeentes doen, 
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creatiever zou moeten omgaan met de mogelijkheden. 

Steeds vaker word ik verrast door weer een activiteit 

met luidsprekerversterkte muziek en een rommelige 

aanblik van de binnenstad naderhand. 

maar verder loopt dit wat mij betreft goed. Meer is 

volgens mij niet nodig, dan komen mensen niet meer 

speciaal voor iets, want er is altijd wel wat.  Wat 

verder belangrijk is, zoals hiervoor ook aangegeven, is 

dat er een aantrekkelijk aanbod is van winkels en dat 

deze winkels blijven. 

bres theater behouden Ga vooral door om Brielle een leuke en gezellige stad 

te maken. 

Ik vind dat de citymarkteting zich moet richten aan de 

aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, 

bezoekers en ondernemers. Zij zijn NIET 

verantwoordelijk voor het behoud en aantrekken van 

winkels c.q. tegengaan van winkels an sich; dat lijkt 

me veel meer de verantwoordelijk van de gemeente. 

Veel heeft met subsidies en belastingen te maken. 

Wel vind ik het de taak van citymarketing om de 

winkel- en horecastad Brielle als geheel aantrekkelijk 

te maken. Ik vind dat in de communicatie naar 

bewoners aardig lukt, maar in de samenwerking 

tussen ondernemers in de stad merk ik daar weinig 

van. Ik zie de laatste paar jaar steeds meer bezoekers 

uit Nederland en daarbuiten. Als citymarketing 

daaraan een bijdrage heeft geleverd: well done! 

Ga vooral door op de ingeslagen weg. 

Voor elke burger overzichtelijk maken wat dit nu 

eigenlijk allemaal kost en wat het opbrengt voor Brielle 

Ga vooral zo door. Wat ook belangrijk is, is het 

behoud van de gratis parkeervoorzieningen en het 

vrachtverkeer op de Lijnbaan / Geuzenstraat. 

Veel gepraat, heb niet het gevoel dat er veel uitkomt! ga zo door 

bied combinatiebezoeken aan. bijv. bezoek museum 

Brielle koffie bij de hoofdwacht fietstocht naar 

duinhuisjes Oostvoorne  koffie in restaurant fietsen 

naar Brielle en ijs eten achter het museum evt 

hotelovernachting. Ook rondleiding brielse binnenstad 

daarna fietstocht stuk langs brielse meer evt 

zwemmen met de kinderen etc. Als de VVV leuke 

(dag) tochtjes aanbied kan ook de horeca ervan 

profiteren. Maak voor kinderen een leuke speurtocht. 

Betrek bijv. de ligfietshandelaar bij een arrangement . 

Ook een combi met het speelpaleis is een aanrader. 

en wat dacht je van de molen. Ik heb ideeën genoeg!!! 

ga zo door 

Overschrijden max snelheid op de G v d 

Boogaardweg 

Ga zo door 
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Veel schonere omgeving en ruimere openstelling 

winkels, meer winkels en meer eetgelegenheden. 

Ga zo door 

ik heb het waarschijnlijk weer anders ingevuld maar ik 

vind de straat verlichting ook heel belangrijk het heeft 

drie kwart jaar geduurd voor het gemaakt was en dat 

is te lang en de bewoners hebben regelmatig gebeld 

en de lantaren staat op het achterpad en je wil niet 

weten wat voor rare figuren er s,avonds laat rond 

lopen 

Ga zo door en versoepel en stimuleer 

winkelopeningstijden 

Bekendheid aan het grote publiek verbeteren. Geef de inwoners het gevoel dat zij in een gastvrije en 

veilige gemeente wonen. 

Meer thema evenementen zou ik positief vinden Geen los lopende honden en op de stoep fietsend 

verkeer. 

Ik hoor er zo weinin gvan. Graag meer informatie 

overwat er allemaal gedaan wordt 

Geen subsidie 

Maak entree Brielle aantrekkelijker door bomen op het 

parkeerterrein van de Jumbo te plaatsen zodat de 

entree minder zichtbaar is. Bestemming kaai-eiland: 

veel groen behouden, vooral aan de buitenrand, 

daarbinnen terrasjes, speelhal maar ook speeltuin 

buiten en café, restaurant. Das pas aantrekkelijk. 

Parkeerterrein is er al. Maar dan wel voor jong en oud. 

Dus ook (pool)biljards en darts e.d. 

Geen. Over het algemeen ben ik tevreden. 

Een goed winkelaanbod, kleine zelfstandigen e.d. zijn 

erg belangrijk om de bewoners (ook van het 

buitengebied) het centrum in te krijgen. Nu is er geen 

slager of groenteboer te vinden. Iedereen gaat 

daarvoor nu naar de supermarkten, die aan de rand 

worden ontwikkeld. Dat helpt dus enkel bezoek aan 

het centrum voorkomen. 

Gemeente Brielle let op uw huishoudportemonnee en 

schakel niet te veel adviesbureaus in. 

Recreatie op het water, met name het Brielse Meer. 

Daar is veel te doen om het nog aantrekkelijk te 

maken voor toeristen. Nu is het een puinzooi! 

gemeente Brielle moet meer controleren, niet alles 

klakkeloos leuk vinden Dat is tenminste de indruk die 

bij mij gewekt wordt.  Ook voor het CMB geldt, wordt 

eens iets origineler. Bedenk ook steeds weer dat 

Brielle zoveel heeft. Versterk dat, maak gebruik van 

wat er al is. Maak gebruik van het historische 

gegeven. Bedenk dat het geen feestje is voor een 

aantal personen maar dat het iets moet worden waar 

meerdere groepen plezier van hebben.  Doe iets aan 

die leegstand, zorg voor een behoorlijk winkel 

aanbod, niet het zelfde van het zelfde of iets waar 

niemand op zit te wachten. Sinterklaas en de 

Kerstman in het Merula Weeshuis.Prachtige lokatie 
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maar het hoort in de winkelstraat. 

de verpauperde panden gauw herstellen Gemeente Brielle, stop met het CMB!!!!!  CMB, stop 

ermee!!!! Geef openheid van financiële zaken, biedt 

uw excuses aan de inwoners en kleine ondernemers 

van Brielle aan en betaal het verspilde geld aan de 

gemeenschap en kleine ondernemers terug. Dit kunt u 

halen bij de partijen die hier weer lekker aan verdiend 

hebben. 

De lege plekken in de buitenwijken netjes maken tot 

er weer gebouwd kan worden zitten nu al 4 jaar in de 

rommel in Nieuwland Oost.  Het is ook prettig als de 

mensen die hier wonen het ook fijn blijven vinden. 

Goed evalueren, wat de opbrengsten in vergelijk met 

de kosten van het CMB zijn. 

Verbreding van de beschikbare parkeerplaatsen in de 

binnenstad. Deze zijn (met name Turfkade/Lijnbaan) 

veel te smal, waardoor snel schade ontstaat vanwege 

het openen van portieren. Een bijzonder ongewenste 

situatie.  Verder lof voor de aanpak. 

goed op het onderhoud van de straten en wegen en 

voetpaden inheel de gemeente 

Brielle is een hele leuke vestingstad met heel veel 

mogelijkheden. Wat nu een nadeel is, is dat er heel 

veel wisseling van winkels is. Zorg voor een 

aantrekkelijk winkel aanbod dat blijvend is en Brielle 

staat goed op de kaart. 

Goed overwegen of het zinvol is hier mee door te 

gaan 

Maak het bestaan wat meer bekend. Gooi het roer een keer om voor het te laat is, de 

bevolking trekt nu al naar elders om inkopen te doen. 

gratis parkeren in stand houden en hier reclame mee 

maken 

Graag duidelijkheid over openingstijden winkels. Nu 

zijn sommige winkels op maandag dicht, andere 

winkels op dinsdag. Wij komen op deze twee dagen 

niet in Brielle. 

Gezien mijn leeftijd kan ik dat moeilijk beoordelen. Heb begrepen dat de CMB belasting heft op reclame 

van winkels. Dat vind ik erg vreemd.  Dat is gewoon 

een grondrecht van  winkel, erg jaren 50 om daar de 

city marketing belasting op te heffen. 

Werken zonder subsidie van de gemeente. Geen 

zaak om belasting geld aan uit te geven 

Heel goed naar ALLE winkeliers in  brielle luisteren. 

Gezelligere kerstverlichting. Lampjes, lichtjes i.p.v. 

wat er is. 

Herstel van bouwvallige panden 

De kosten van het inschakelen van een 

marketingbureau (in dit geval van CMB) , is in het 

zicht van de komende  bezuinigingen veel te hoog. Er 

is toch een winkeliersvereniging? 

Het behouden van meer groen en alle wijken gelijk 

behandelen,dus niet bij de ene wijk de 

groenvoorziening bijhouden en in de andere wijk op 

z'n beloop laten. 
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ik vind in het algemeen dat zij bijzonder slecht 

presenteren. Er moet heel veel verbeterd worden. Ik 

begrijp best dat de crisis tegenwerkt maar uit niets 

blijkt waar en hoe zij ergens mee bezig zijn. En het 

weinige dat gedaan wordt, wordt dan enorm 

opgeblazen alsof het iets bijzonders is. We gaan nu 

naar de Kerst toe, de verlichting is zielig. Het kan en 

het moet veel beter wil het resultaat hebben. Jammer. 

Het Brielle van 25 jaar geleden is niet meer. Zorg er 

voor dat ook die sfeer met name ook op koopavonden 

terug komt! Het idee dat nu heerst is net als in 

Rozenburg: Koopavond stelt niets meer voor omdat 

de helft van de winkels niet meer mee doet. Zorg er 

voor dat het aantrekkelijk is voor ondernemers om 

weer iets op te starten in de binnenstad. 

Het is onduidelijk waar deze vragen over gaan. Gaat 

het over citymarketing of over het City Management? 

Wat is het verschil en waarom geen uitleg over deze 

twee fenomenen.  Als het over het City Management 

gaat: deze club moet zo snel mogelijk opgeheven 

worden. Zij is de kleine winkeliers in Brielle namelijk 

door de strot geduwd en creëert vooral werk voor 

vrienden, familie en bekenden van de grote jongens in 

Brielle. 

het cmb moet serieus zn werk gaan doen 

Organisatie, die niet echt nodig is. het dagelijks bestuur opheffen en een nieuw dagelijks 

bestuur aanstellen middels verkiezingen binnen elke 

deelnemende groep. waarbij er op moet worden 

toegezien dat de verkiezing goed verloopt. 

citymarketing blinkt uit door onzichtbaarheid en 

inactiviteit. 

Het groenonderhoud is om te huilen, alsook het 

onderhoud van de straten in Nieuwland-Oost. 

Gemeente moet veel meer doen om winkeliers vast te 

houden. 

Nog meer de naamsbekendheid van Brielle in 

Nederland verhogen. Heb het idee dat maar weinig 

mensen weten wat er in Brielle te beleven is. Mooiere 

feestmaand verlichting regelen, er zijn natuurlijk 

ergere dingen in de wereld dan de feestverlichting in 

Brielle, maar die armetierige neon kleurige pakjes zien 

er gewoon zielig uit. 

Het groenonderhoud laat in veel wijken te wensen 

over. 

Verplichte bijdrage van winkeliers relateren aan 

omzet. Nu is deze bijdrage voor sommige veel te 

hoog. 

Het is mij niet geheel / soms geheel niet duidelijk 

welke initiatieven genomen worden onder de paraplu 

van CMB. Daarom vond ik het invullen van de 

vragenlijst over het functioneren van CMB lastig. 

Wellicht een overweging om daar meer duidelijkheid 

over te geven ["mede mogelijk gemaakt door CMB"]. 

Brielle is meer dan alleen de vesting! het meer benutten van de brielse maas als 

recreatiegebied 

meer variatie in winkels. Het Spui is nodig aan een grondige 

schoonmaakbeurt. Vissen stikken en gaan dood door 

alle waterplanten en troep in het water. 

Men zou meer openheid van zaken moeten geven, 

veel van de genoemde stellingen zullen ongetwijfeld 

de aandacht hebben maar nergens is dit terug te 

HOOP DAT HIER AANDACHT AAN WORDT 

GEGEVEN. 
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vinden. Het dagelijks bestuur is een kliek die zonder 

overleg met de achterban beslissingen neemt en als 

je het er niet mee eens bent of een tegenovergestelde 

mening hebt  wordt je geïntimideerd. Het dagelijks 

bestuur zou moeten opstappen en een nieuw bestuur 

zal beter door de achterban moeten worden 

aangestuurd. 

zorg dat er een breed aanbod van winkels komt. Er is 

teveel leegstand. Tegelijkertijd dient de kwaliteit van 

winkels te worden gewaarborgd. Bijv. 1 winkel van 

Action is prima, maar geen pop-up stores of euro 

winkels etc. 

Hou Brielle authentiek en gezellig. Hanging baskets 

met bloemen groot succes. Weer vrachtverkeer 

zoveel mogelijk uit de binnenstad 

JA, EEN KAMPEROVERNACHTINGS PLAATS , 

VELE GEMEENTE HEBBEN DIT INMIDDELS EN 

GEZIEN WIJ EEN PRACHTIG AANBOD HEBBEN 

GAAT EEN HELE GROTE GROEP TOERISTEN AAN 

ONS VOORBIJ. VOORSTEL, OUDE TENNISBANEN 

IS AL EEN VERHARDE ONDERGRONG, LIGT 

STROOM WATER DUS MET EEN SIMPELE 

VOORZIENING IS DIT EEN PRACHTIGE 

KAMPERPLAATS, OF HET EILAND. MET EEN 

SLAGBOOM EN EEN PARKEER AUTOMAAT IS DIT 

AL EEN PRIMA VOORZIENING. BEN BEREID 

HIEROVER TOELICHTING TE VERSSCHAFFEN 

MET VELE VOORBEELDEN. DE TOEKOMST GAAT 

BEWIJZEN DAT KAMPERS DE GROOTSTE GROEP  

VAN MODERNE TOERISTEN GAAT WORDEN. MET 

VRIENDELIJKE GROET, ROSE KATTANNEK VAN 

GORKOM. SINT CATHARIJNEHOF 11A, 3231 XS 

BRIELLE. 

Hou Brielle historisch, dus geen rare uit het oog 

springende Gemeente huizen of grote wind molens 

die het uitzicht van het schitterende Brielle verstoren 

(onze eigen molen valt dadelijk in het niets). 

Andere feestverlichting in de wintermaanden Tegen 

gaan leegstand winkelpanden Bouwval aan het 

Scharloo aanpakken 

Hou de leegstand in de gaten! Stel dat een groot deel 

van de buitenlandse arbeiders ons stadje verlaat is er 

bijna geen pand meer bewoond. Misschien kan er iets 

verzonnen worden waardoor het voor 'gewone' 

mensen weer aantrekkelijk wordt om zich binnen de 

wallen te vestigen. 

Hou Brielle een historische binnenstad, geen rare 

kerstverlichting maar probeer de verlichting een meer 

historisch tintje te geven. Behoud van de oude kleine 

winkeltjes (kaas en noten, schoenmaker, oude 

ambachten etc) 

Hou deze lijn vast !!! 

Men moet zich niet zo richten op die openingstijden 

maar richten op een gevarieerd en aantrekkelijk 

winkelaanbod. Kijken of er mogelijkheden zijn om 

kleinen niet alledaagse winkels in Brielle te krijgen 

zonder dat deze met drie maanden failliet zijn. 

Houd en maak Brielle niet alleen aantrekkelijk voor 

toeristen maar houd ook rekening met de eigen 

bewoners. Te weinig aanspreekpunten politie 
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Winkel avond vind ik in het geheel niet belangrijk, 

liever op zondag, echter als we het doen, doe het dan 

volledig. Nu zijn sommige wel open en andere niet. De 

maandag is ook zo'n rare dag. Markt plus dat de helft 

van de winkels dicht is...markt op woensdag of 

donderdag (liefst vrijdag of zaterdag) is het beste. 

Koop je ook meer "lekkere dingen" zoals bij de Griek 

of kaasboer. 

houdt Brielle levendig! 

Voor mij is het vanaf het begin van de enquête 

onduidelijk wat CMB is, daar er nergens uitleg over 

wordt gegeven. Misschien zou het helpen dat CMB 

beter zijn best doet de inwoners te informeren over 

wat zij doen, haar activiteiten en hoe je met CMB in 

contact/overleg kan treden. Pas na wat Google-en 

kom ik op de website van de gemeente Brielle. De 

wijze waarop CMB communiceert kan dus enorm 

verbeterd worden. 

Houdt de winkelpanden vol :-)! 

Ik heb werkelijk geen enkel idee wat citymarketing 

doet. 

Huur een goede communicatie adviseur in of stel 

iemand aan die dat goed kan. 

Openingstijden VVV-kantoor wat toegankelijker 

maken. 

Iedereen die ik spreek heeft geen idee van CMB 

Ik heb werkelijk geen idee wat Ik ben erg trots op Brielle en we wonen er graag. Er is 

van alles te doen en te beleven. Nooit saai hier! Jullie 

dragen hieraan bij, hartelijk dank daarvoor! 

Zichtbaar zijn. Minder geld kostend en veel meer 

resultaat 

Ik denk dat het belangrijk is dat op koopavond weer 

alle winkels open zijn. Zelfs in de zomermaanden (met 

alle toeristen) gebeurt dit niet. Ik vind dit echt een 

aanfluiting! 

Communicatie en zichtbaarheid naar buiten toe 

verbeteren, zorgen dat de burger (consument) ziet wat 

er in Brielle gebeurt en niet alleen via de plaatselijke 

huis aan huis krantjes. Wees innovatief en actief, stap 

buiten je eigen denkpatronen en omarm nieuwe 

initiatieven. Wees zichtbaar en luister. 

Ik heb werkelijk geen idee wat de bijdrage van het 

CMB tot nu toe is. 

Mijn opmerking betreft het CBM en niet het boven 

genoemde citymarketing! Vraag 2 slechts ingevuld 

weet niet / geen mening. Omdat voor mij niet 

meetbaar is gebleken(publicaties in de lokale 

kranten?) welke input het CMB heeft gehad in het 

bereiken van de diverse scores.  Profileren v.h. CMB. 

Ik vind het een te dure zinloze oplossing die zeker niet 

tot het gewenst resultaat leidt. 

bereikbaarheid van de winkels  vriendelijker 

parkeerbeleid 

Ik vind nu de binnenstad altijd wat kaal zo met de 

feestdagen hoorde dat dat een geld kwestie is ( het 

zal niet) maar als je een wedstrijd organiseert  ,,wie 

heeft de mooiste december  etalage,, zo rond de 

feestdagen is dat erg leuk om te zien en dan hoeft de 
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gemeente geen extra kosten te maken om het toch 

nog wat meer feestdagen versiering aan te brengen. 

Moet je natuurlijk wel de ,,winnaar,, belonen met iets . 

Eindelijk eens beginnen met het opruimen van de 

puinhoop op het Scharloo 

Ik zou het fijn vinden dat er weer meer winkels in 

Brielle komen en dat ook startende ondernemers een 

kans krijgen om een betaalbaar pand te kunnen 

huren. Denk aan meerdere winkels in 1 pand zoals 

naast Rijcken. Ik vind dat de gemeente particulieren 

veel meer moet stimuleren cq dwingen om panden 

niet te lang te laten leegstaan maar dan voor een 

lager bedrag te verhuren. De huren zijn nu veel te 

hoog in deze crisistijd. Leegstand is op meerdere 

fronten slecht. Het levert de verhuurder niets op, het 

zorgt dat andere winkels alleen staan in een al 

moeilijke tijd waardoor steeds minder bezoekers naar 

Brielle gaan - doordat het minder aantrekkelijker 

wordt, het pand verpauperd... 

Lijkt me goed om druk te zetten op een 

herbestemming van dat autobedrijf tegenover de 

jumbo. Dat ziet er niet uit als je nu Brielle binnenrijdt. 

Indien het CMB niet meer draagvlak krijgt onder de 

ondernemers en consumenten is het bestaansrecht 

van het CMB niet vanzelfsprekend. 

De wallen beter onderhouden. De groenvoorziening 

beter onderhouden ook in Zwartewaal. 

Initiatief wellicht goed of uitstekend maar werken aan 

naamsbekendheid. 

ondanks alle bezuinigingen van gemeente brielle op 

o.a. groen, bestrating etc zorgen dat alles schoon is 

en misschien meer promoten dat burgers hun eigen 

straatje schoon houden waaronder ook de voorstraat, 

misschien een actie met een opschoondag...... en dan 

zo aantrekkelijk maken dat iedereen mee doet :-) 

Inkomsten ( uit toerisme) zijn zeer belangrijk voor het 

ins tand houden van voorzieningen in Brielle (Bres 

theater!) dus er moet hoog op worden ingezet. 

meer uitgebreide kleding zaken.Dit is een groot gemis 

hier,moet daarvoor altijd naar Hellevoetsluis. 

Investeer in de recreatie - met name in de zomer. 

Toiletten, prullebakken etc.  Investeer eens in de 

doelgroep 13 t/m 17 jaar - die valt in alle opzichten 

buiten de boot 

Parkeermogelijkheden uitbreiden bij grotere 

evenementen 

Is het CMB echt noodzakelijk, met alle respect ik zie 

de toegevoegde waarde niet ? Als er duidelijk beleid 

is vanuit de gemeente over b.v. openingstijden en 

waar wel en niet horeca dan wel detailhandel mag 

plaats vinden kunnen de ondernemers zelf ook wel 

bedenken dat het handig is om allen aan het 

voorgeschreven beleid (met name openingstijden) te 

houden. Dan wordt het vanzelf weer drukker en 

gezellig in het centrum. 

Afval is echt een probleem, meestal door kinderen. 

Volgens mij is onderwijs en ook boetes nodig! 

jullie doen het zo slecht nog niet. 
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laat de horeca op vrijdag en zaterdagnacht na sluiting 

de binnenstad opruimen. Het is een schande hoe de 

binnenstad er uit ziet op zaterdag en zondag!! 

Jullie zijn goed bezig 

Hoe zit het met de citymarketing van Zwartewaal ? Keep up the good work! Het is voor de 

aantrekkelijkheid van het wonen in Brielle van groot 

belang dat de gemeente en CMB continue blijven 

werken aan het verbeteren het horeca en 

winkelaanbod, het blijven organiseren van leuke 

evenementen en het blijven "versieren"/ mooi maken 

van de vesting. Als hierin gas wordt terug genomen 

zou dat rampzalig voor de leefbaarheid van Brielle 

kunnen uitpakken. 

Bloemenmengels aan de buitenkanten van de vesting  

Kanonnen bij de entrees  Stoepjes terugbrengen in de 

nobel- en voorstraat geeft veel meer sfeer. Hier 

ideeën verzamelen met winkelbestand en bewoners. 

Kijk eens door de ogen van een toerist naar Brielle. 

Toen ik 5 minuten geleden begon met het invullen van 

dit onderzoek heb ik eerst op www.brielle.nl 

opgezocht wat de afkorting CMB betekende. Ik kan 

dan ook niet beoordelen hoe goed het CMB op 

bepaalde punten scoort want ik weet niet waar CMB 

achter zit en waar niet. CMB mag zichzelf wat dat 

betreft wel zichtbaarder maken. 

kijk eens goed om je heen en verplaats je in de 

toerist/bezoeker van Brielle en bedenk dan wat je dan 

ziet of je dat aantrekkelijk vind. dat doe ik ook wel 

eens en dan zie je wat een viezigheid er overal te zien 

is, en ga dan ook eens een zijstraat in :-) 

Sluit niet het Bres theater!!!!!!!!. Kijk eens naar andere gemeenten,bv Dordrecht,een 

zeer gevarieerd aanbod van winkels. Dt is een zeer 

zwak punt in Brielle 

Treintje laten rijden goed pluspunt, zelfde geldt voor 

paard en wagen in de zomermaanden 

Kijk niet alleen naar Brielle. Probeer ook inwoners van 

Zwartewaal en Vierpolders bij het plannen maken en 

de uitvoering daarvan te betrekken. 

Bijdrage leveren aan verwijderen van het de 

ontsierende voormalige Esso benzinestation. Ook de 

entree van de Nobelstraat met een jarenlang te koop 

staand huis en nu daarnaast een groot leegstaand 

winkelpand is niet erg uitnodigend. Verder blijft het 

een groot punt van aandacht dat winkeliers de 

loopgedeeltes gebruiken voor reclameborden. 

Daarvoor zijn de straten te nauw en wordt het onveilig! 

Kijk vanuit de klant/toerist 

De feestverlichting tijdens de feestmaanden lijkt 

nergens op. We hebben een super historisch centrum 

en daar past gelijksoortige verlichting bij, niet die 

moderne blokkendozen van tegenwoordig. Verder zou 

het misschien leuk zijn een mooi park met een 

heemtuin en kruidentuin op het Kaaieiland te creëren. 

Ik mis een park in Brielle. 

Kinderen gooi afval, boetes zijn nodig! Hondenpoep is 

nog een probleem. 

Maak faciliteiten voor campers op bv het 

parkeerterrein bij de Jumbo, het overnachtingsverbod 

"jaagt " deze groep bezoekers weg die eventueel 's 

Koopavond loopt niet goed. Veel winkels gaan niet 

open. Jammer! Leegstand opvullen met 

kringloopwinkels brengt de sfeer niet terug. Ik begrijp 
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avonds gebruik zouden kunnen maken van de horeca. 

Het creëren van faciliteiten voor deze doelgroep vind 

steeds meer plaats in dorpen en steden met een 

toeristische achtergrond zoals Brielle ook is. Eigen 

ervaring hiermee is dat door het aanbieden van 

faciliteiten je veel eerder een bezoek brengt aan deze 

plaatsen 

dat het beter is dan leeg, maar misschien leuker om 

startende ondernemers een kans te geven tegen 

verlaagde prijzen. 

Feestverlichting binnenstad en leegstand binnenstad, 

ontwerpen van nieuwbouw aanpassen aan oude 

vestingstad i.p.v. spuuglelijke gebouwen bij naderen 

van Brielle 

laat de horeca in de nacht van vrijdag op zaterdag en 

van zaterdag en zondag na sluitingstijd de binnenstad 

opruimen. Het is een schande hoe de binnenstad er 

vaan uitziet op zaterdag en zondag 

we hebben leuke geveltjes. die zouden best met 

lichtjes geaccentueerd kunnen worden. Ik was 

toevallig in Oirschot, ook een prachtige plaats. Het 

was daar zeer sfeervol verlicht, een feest om te zijn. 

Brielle steekt daar armetierig bij af. Dat zou toch niet 

hoeven. Misschien een idee om daar eens een kijkje 

te nemen. 

Laat je prestaties/ resultaten zien, communiceer die. 

meerdere zzp's in 1 pand onderbrengen huur veel 

lager en minder leegstand. AH pand aan  Action 

verhuren. komen meer mensen naar Brielle. Parkeren 

zonder tijdslimiet.nu schandalig een  paar uur. 

Laat winkeliers en bewoners vooral zelf initiatieven 

nemen en ondersteun dit vanuit CMB. Indien CMB zelf 

teveel het heft in handen neemt trekt de winkelier en 

bewoner zich terug en gaat achterover leunen. Dit 

moeten we niet willen. 

Alstublieft geen onnodig geld uitgeven. Niet het wiel 

weer opnieuw uitvinden. Prik door kostenplaatjes aan 

heen. 

Laat zien waar de Gemeente en het CMB met 

verschillende zaken bezig zijn. Ik weet nu niet welke 

partij waar mee bezig is en waar de een in de ander 

overvloeit. Nu heb je heel snel de neiging om 

Gemeente en CMB als 1 partij te zien, namelijk "de 

gemeente". 

Verschillende winkels aantrekken, dus niet alleen 

maar mode of winkels met huisaccessoires. Maar 

meer diversiteit. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat Brielle geen 

slaapstad wordt. 

maak het voor de lokale winkeliers makkelijker en 

aantrekkelijker om open te blijven om te zorgen dat 

het niet een zelfde eenheidsworst wordt van winkels 

die elders al bestaan (zoals helevoetsluis & 

spijkenisse).  Help de kleine ondernemers het 

straatbeeld en aanbod divers te houden. 

Leegstand in de binnenstad doet af aan de allure van 

Brielle. Dit lijkt mij het belangrijkste verbeterpunt. En 

zorg ervoor dat er geen vage ondernemers in komen 

met allerhande rommeltjes. Staat erg armoedig. 

Ja, opheffen, het dient geen enkel doel, ik hoor nooit 

iemand iets over citymarketing zeggen, dat betekent 

dat het zijn doel voorbij schiet, opheffen dus. 

Leidt een soepeler (acceptatie) beleid tot leukere en 

apartere winkels? Zoja, zou ik dit onmiddellijk 

invoeren 

CMB zou zich beter bekend kunnen maken bij de 

burger. Het is nu pas voor het eerst dat ik van CMB 

hoor 

Lever je niet over aan hetCMB 

Ik heb nog nooit iets van cbm gemerkt. Wat doen ze 

of kosten ze allen geld? 

Loop regelmatig door de straten en kijk zelf wat niet 

mooi staat. Zo vind ik de lichtpakjes om de 

lantarenpalen erg leuk maar de rechthoekige 



 

 
67 

  

Evaluatie City Management Brielle 

Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

lichtpanelen er totaal niet bij passen. Loop zelf door 

de straten en zie wat niet netjes is. De rood-wilt-

blauwe vlaggetjes 's zomers zien er na verloop van 

tijd erg slordig uit. De nieuwe beplanting in de 

lantarenbloembakken staan leuk! 

Groenvoorziening ontwikkelen en onderhouden Luister eens naar de geluiden uit de gemeenschap 

De feestverlichting in de stad, is een verbeterpunt met 

grote prioriteit! 

Luister goed naar iedereen en laat niet teveel aan alle 

regels hangen maar ga creatief om met de 

mogelijkheden die er al zijn. 

overleg met bijvoorbeeld kerkrentmeesters St. 

Catharijnekerk over organisatie van evenementen c.q. 

dienst doen als slecht weer accommodatie. 

Luister meer naar eigen bevolking en nodig mensen 

eens uit, maar neem dan ook hun mening mee en 

wals er niet over heen! 

Winkels of allemaal open op vrijdag avond en zondag 

of allemaal niet, niet de ene wel en de ander niet, zo 

komen er nooit mensen van buitenaf winkelen omdat 

ze niet zeker zijn van wat er open is 

luister naar Burgerinitiatieven en ondersteun die. Als 

voorbeeld wil ik dan het Sinterklaas huis noemen en 

het initiatief om de Sinterklaas boot naar Brielle te 

laten komen 22 Nov. Het is toch de bedoeling dat er 

meer publiek/toeristen/kopers naar Brielle komen? 

CMB heeft anders weinig zin. 

meer variatie in winkelaanbod en ook meer variaties 

bij markten 

luister naar de burger, lees dit en bespreek de uitslag 

met de burger en niet met de raad van brielle , wel 

daarna !! 

Verkeers veiligneid Luister naar de burgers en wees geen blabla-figuur. 

De afbraak gebouwen eerder in orde maken    

Sommige gebouwen staan op instorten 

M.b.t. Verlichting, vermijd dat het kermis wordt ( St. 

Catharijnekerk ) 

Meer vrijheid laten aan ondernemers. Activiteiten niet 

alleen saaie markten die allemaal hetzelfde zijn. 

ROMMEL. Voldoende parkeergelegenheid. 

Maak Brielle aantrekkelijk vanuit haar kracht. Zorg 

voor sfeer en combineer historie, recreatie en 

consumeren. 

Meer gebruik maken van de sociaal media Maak Brielle een meer aantrekkelijke stad voor alle 

Nederlanders. Zorg dat die vreselijke windmolens zo 

snel mogelijk verdwijnen!!! Het is geen gezicht. 

Eigenlijk geen flauw idee wat ze daadwerkelijk doen. 

Het enige wat ik zelf van het CMB gezien heb is het 

niet willen sponsoren van een plaatselijk 

wielrenclubje. Voor een kleine bijdrage in de 

kledingkosten had het logo en de tekst "Brielle sfeer 

van toen, stad van nu" op het shirt een mooi 

uithangbord geweest bij de diverse toertochten in heel 

Nederland, die onze fietsers gereden hebben. 

Gemiste kans. 

maak het voor de lokale winkeliers makkelijker en 

aantrekkelijker om open te blijven om te zorgen dat 

het niet een zelfde eenheidsworst wordt van winkels 

die elders al bestaan (zoals helevoetsluis & 

spijkenisse).  Help de kleine ondernemers het 

straatbeeld en aanbod divers te houden. 
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Het ligt waarschijnlijk aan mij maar hoe presenteert 

CMB haar/zijn resultaten? Als CMB Brielle veiliger wilt 

maken, worden dan ook de inbraken gepubliceerd? 

Maak je niet zo druk om gemeente op "De Kaart" te 

zetten, honderden gemeenten doen dat, het is de 

mond op mond reclame die het doet, niet die 

vreselijke boorden langs de weg en dat gezwam hoe 

uniek Brielle is, als je buiten Brielle kijkt zijn 

honderden vesting stadjes die precies op Brielle lijken, 

wat nou "UNIEK",  het is alleen een gedachte van de 

middenstand om klanten te lokken voor hun winkel die 

ze uit hun stoel doet komen niet het belang van de 

inwoners van Brielle. Zorg dat de lasten voor de 

burgers in toom worden gehouden,(dit onderzoek kost 

ook geld, en in godsnaam waarvoor?) dat bepaalt het 

grootste gedeelte van het woongenot in Brielle en 

daarmee zet je Brielle inderdaad op de KAART. 

Betere openbare toiletten! Maak meer contact met de burger over de 

citymarketing; organiseer bijvoorbeeld mogelijkheden 

om ideeën aan te dragen. 

Minder nadruk op de binnenstad en is wat meer kijken 

naar de rand dorpen/wijken, ook deze maken ook deel 

uit van de gemeente Brielle.Deze zijn nu aan het 

verpauperen. 

Maak op het kaai eiland een gezellig burgerlijk 

goedkoop restaurant met speeltoestellen voor jeugd, 

overdekt terras cq biergarten en dus niet een juppen 

lounche plek. Beleid spoon panden op scharloo is een 

aanfluiting. Beschermd dorpsgezicht betekend 

onderhoudplicht anders onteigenen en openbare 

veiling van losse panden. Had mooi geweest er 

brouwerij gulden hart te vestigen. Feest verlichting sint 

is een lachertje maar beter dan niks. Kerstbomen met 

kerst... versier ze met slingers of ballen of plaats ze 

niet. Voortstraat lijkt wel een tuincentrum met die 

ssaie bomen. Koopavond... is die er nog... zijn er nog 

winkels open??? Subidierr horeca op koopavond met 

happy hour prijzen en plasts drank en of eet stalletjes. 

Meer bekendheid geven aan de  citymarketing, de 

meeste mensen weten van het bestaan nauwelijks 

iets af. 

maak van Brielle een stad waar men trots op kan zijn 

Eerlijk gezegd zie ik het nut van citymarketing niet in. meer aandacht voor de woonkern Zwartewaal 

ook in andere kernen van gemeente Brielle er wat aan 

doen 

Meer afstemming met elkaar. 

Verzorging groenvoorzieningen meer bekendheid geven aan het werk van het CMB in 

combinatie met de Gemeente 

Ik heb totaal geen idee wat ze doen ! Meer evenementen, zodag allemaal open, vrijdag 

allemaal open of allemaal niet, weekmarkt uitbreiden, 

zijn veel kramen weg, markt promoten of eigenlijk de 

markt verplaatsen naar de zaterdag, zal drukker zijn 
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waardoor er vanzelf meer kramen komen! 

De wallen zijn nu erg donker om 's avonds overheen 

te lopen. Is het een idee om daar zogenaamd zacht 

licht aan te leggen bijv door lage lichtarmaturen langs 

de paden aan te leggen. Geen lantarenpalen maar 

lage palen die het pad net verlicht. 

Meer informatie voorzien over wat CMB daadwerkelijk 

doet/bereikt. 

opheffen cmb dit is een geld verslindende  hobby club 

die geen enkel positief resultaat te weeg brengt 

meer investeren in de kern  en leegstand  en 

verpaupering van oude panden harder aanpakken. 

Zorg ervoor dat het centrum in zijn geheel 

aantrekkelijker wordt voor buitenstaanders en 

bewoners. Het ene gebied is ontwikkeld en het andere 

ziet er niet uit. Winkels gecentreerd en andere stukken 

zijn gewoon dood. Een stad heeft niet alleen een 

binnenkant. 

Meer natuur 

groenvoorziening blijven koesteren en bomen planten 

rond lelijke locaties zoals industrie gebied bij 

Seggelant ( het entree van de gemeente ) en 

Kloosterweg. bedrijven stimuleren een groenaanzicht 

om kassen of gebouwen te zetten , denk aan Tuinderij 

Vers, Luveto, Bastionhotel als dat uitgebreid wordt; de 

puinweg bij Meeuwenoord is recreatief verstorend; 

maak er parkachtige attractie van, de wijk in aanbouw 

bij Moerman ? blijft rommelig, Turfkade vraagt 

schoonheidscommissie ogen; 

Meer overleg met de burgers. 

Probeer Brielle te blijven onderscheiden van de 

buurgemeenten met winkelaanbod en evenementen. 

Meer politie op straat 

Bezoekers cafe/horeca loopt schrikbarend achteruit!!! Meer variatie in winkel aanbod   Er komen alleen maar 

kapsalons, kledingwinkels en horeca gelegenheden 

bij 

Ga zo door. Meer vrijheid zonder al het politie toezicht wat alleen 

maar negatief werkt. 

Bezoekers van Brielle "zwerven" naast het 

winkelgebied ook door de straten van de binnenstad, 

met of zonder een puzzeltocht of route in hun hand. 

Daar waar er geen trottoirs zijn, worden zij voor hun 

sokken gereden door autoverkeer wat zich niet houdt 

aan de 30 km/uur (zoals het Maarland). Dus of 

voetgangers scheiden van het autoverkeer door 

weginrichting aanpassen of afdwingen lagere 

snelheden autoverkeer middels snelheidsremmende 

maatregelen. 

Meer woonwinkels op het industrieterrein 
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Zorgen dat er een evenwichtig en aantrekkelijk 

winkelbestand komt, dat past binnen deze gemeente. 

Dus geen winkels promoten, waar je al de buiten de 

indruk hebt dat je beter niet naar binnen kan gaan, 

omdat jouw clientèle niet op prijs gesteld wordt. Geen 

megagrote gevelontsierende reclameverlichting. Het 

winkelbestand in Brielle is naar mijn mening (op 

enkele na) ver onder de maat om eens "leuk te gaan 

shoppen" in Brielle. 

meer zichtbaarheid wat het CMB nou eigenlijk doet, 

misschien dat ik er een volgende keer wel een 

oordeel over kan hebben. 

Maak de winkelstraat bereikbaar door verkeer toe te 

staan 

Met betrekking tot veiligheid/alertheid van inbraken en 

inbraakpogingen (in Brielle of VPR)maandelijks in de 

regionale weekkranten publiceren. Met vriendelijke 

groeten,  Leo de Bruijn tel. 06-46740611 

Het beter bestraten van staten en stegen in de 

binnenstad. Nu is het een drama voor mindervaliden. 

Het gemeentebestuur en inwoners van Brielle 

bewegen om in eigen stad te winkelen. 

Met evenementen planning ook rekening houden met 

buurtgemeentes, dat niet alles in hetzelfde weekend 

word gepland...??? 

je ziet door het rommelige aanbod niet meer waar het 

over gaat 

minder leegstand en niet allemaal horeca en boetieks 

Citymarketing komt niet uit de verf. . Citymarketing 

laat weinig horen wat ze willen bereiken en wat ze 

bereikt hebben. 

Minder nadruk op de binnenstad en is wat meer kijken 

naar de rand dorpen/wijken, ook deze maken ook deel 

uit van de gemeente Brielle.Deze zijn nu aan het 

verpauperen. 

zorgen voor een aangenaam winkelklimaat , is zorgen 

dat er GROEN is in de straten. Niet alleen maar die 

bloembakken, maar echte bomen. Vooral de Nobel- 

Voorstraat en de Markt zijn een voorbeeld van 

saaiheid. Bomen zorgen voor zuurstof, gezelligheid, 

een soort geborgenheid. Mensen ga eens kijken in 

Haarlem, Deventer, Zutphen etc. Doe inspiratie op en 

ga niet allerlei moeilijke dingen verzinnen, het hoeft 

helemaal niet zo moeilijk te zijn! 

Moeilijke tijden voor de winkeliers, maar ga stug door, 

eens komen er betere tijden. 

Entree Brielle vanaf N57 -> ziet er niet uit! Entree 

recreatie Brielse Maas -> via industrieterrein, lekker 

veilig ook, ziet er niet uit. Bomenkap en nergens 

nieuw groen -> ongezond en ziet er niet uit 

Naar mijnmening kan de gemeente het geld, dat wordt 

uitgegeven aan citymarketing, beter aan iets anders 

besteden. 

het kan gewoon opgeheven worden niet alleen de binnestad....ook de wijken er buiten 

tellen mee, daar zijn ook winkels. Verdienen het ook 

om wat meer aandacht en uiteraard ook verzorgd er 

uit te zien. 

Ik heb geen enkel idee wat citymarketing de laaste 

jaren bijgedragen heeft aan het ontwikkelen van een 

(beter)Brielleer is een hoop capitaal door heen 

gegaan en voor dit geld had de VVV het ook makkelijk 

kunnen doen zelfs voor minder.Tevens zijn de 

bewoners niet betrokken en deze maken Den Briel 

niet allen binnen de vesting 
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wel zo als zij is en niet de winkeliers! 

City marketing afschaffen, zij voegen mijns inziens 

totaal niets nieuws toe aan Brielle! Bovendien zijn de 

kosten te hoog! 

Niet bezuinigen op groenvoorzieningen in heel Brielle 

bv gras maaien langs het Spui. Zorg voor voldoende 

parkeer mogelijkheden in de woonwijken en strenger 

handhaven op fout parkeren en dit vooral in de 

woonwijken. Er ontstaan nu door foutparkeerders 

gevaarlijke situaties zeker als er een calamiteit is. 

Dat ze zichzelf niet verrijken ten kosten van 

gemeenschap. 

Omdat ik niet weet wat CMB doet: geef meer 

naamsbekendheid en laat blijken wat ze 'uitvoeren' 

De ruimtes voor de winkels in Voor straat en 

Nobelstraat staan zo vol met rekken enz. dat je niet op 

de stoep kunt lopen met rollator of kinderwagen. 

Onderzoek of het niet wenselijk is om de auto's weer 

in de Nobelstraat toe te laten en te laten parkeren. 

Misschien trekt dit weer mensen 

iets actiever qua evenementen en activiteiten via 

social media 

Ontwikkel appartementen met voldoende oppervlakte. 

80 vierkante meter is voor velen (veel) te klein, liever 

het dubbele oppervlak! 

weet niet openheid betrachten over gebeurtenissen en 

afspraken die onderling worden afgesproken. 

Action naar Brielle en een turkse winkel a la hellevoet opheffen 

Gewoon opheffen. Kost geld en levert nagenoeg niets 

op. 

Pak het gewoon eens aan. Laat het eigen ego varen. 

Wij zullen er allen wijzer van worden. 

buitenwijken veiliger houden en meer vegen prima hanging baskets beleid: complimenten waard! 

stimuleer de bedrijfjes die uniek zijn zodat de Blokker 

en Etos sfeer niet groter wordt; houd de huurprijs van 

winkelpanden dus zo laag als mogelijk, vergeet de 

rolstoel toegankelijkheid niet; 

Brielle meer uitdragen om vakantiegangers uiot het 

buitenland aan te trekken. Er zijn in Nderland maar 29 

vestingssteden en meer komen komen er niet meer 

bij, uniek dus voor ons land. 

Probeer de haven meer te betrekken bij het centrum 

van Brielle. Die heeft een natuurlijke 

aantrekkingskracht op bezoekers. Maar daar valt nu 

weinig te beleven. Er liggen nu vooral veel 

ongebruikte bootjes. Het leeft nu niet. 

parkeergelegenheid Probeer de horeca wat meer te ondersteunen en richt 

je aandacht niet alleen op de winkels 

Meer zichtbaar voor de gewone inwoner zijn Probeer de leegstand van winkels tegen te gaan en 

werk aan het behoud van onze monumenten. 
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Evaluatie City Management Brielle 

Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

Een of meerdere verswinkels in de binnenstad! Probeer de winkels en winkeltjes die er zijn in Brielle 

te behouden door deze winstgevend te laten zijn. Dit 

kan alleen als er klanten zijn, maak daarom de 

bereikbaarheid en parkeermogelijkheid optimaal in de 

binnenstad. De klanten met geld zijn er, laat deze niet 

naar Hellevoetsluis of elders rijden!!!! 

Aandacht voor de entree van Brielle vanuit de 

perceptie van kruising N57 en N218. 

Probeer een interessante winkel naar de binnenstad 

te krijgen. Wij gaan erg snel naar Hellevoetsluis voor 

inkopen. Blijkbaar heeft Brielle te weinig. Moeilijke 

opdracht om daar tegenop te vechten. 

goed communiceren met diverse groepen en veel 

evalueren 

Probeer er iets aan te doen! 

Misschien toegankelijker maken om bv ideën e.d. te 

melden door een Facebook pagina te maken. Die kan 

ik nog niet vinden op FB. 

Probeer het centrum van brielle weer sfeervol te 

maken zodat het leuk is er door te lopen 

Nog meer horeca aantrekken en dan ander soort 

eethuisjes erbij. Door redelijk aanbid restaurants vaak 

gied bezet. Op turfaarde terrasjes uitbreiden 

probeer het eens te worden met elkaar 

Meer aandacht en luisterend oor voor behoeftes 

Zwartewaal. 

Proberen meer aparte/bijzondere winkels naar Brielle 

te halen 

Zorgen dat de VVV vaker open is. Als je toeristen wilt 

trekken moet ook de informatie goed zijn en 

beschikbaar. 

Recreatie gebied Brielsemaas en de haven van Brielle 

weer aantrekkelijk maken. 

duidelijke openingstijden - duidelijk leesbaar per 

winkel Veel winkels zijn "zelfstandigers" aan geven 

veel service aan hun klanten. Dit is in zijn 

algemeenheid niet goed genoeg bekend, hoeveel 

service deze winkels leveren.  Het Brielle magazine 

heb ik al lang niet meer ontvangen. Dit is zeker een 

gemis, zeker als het om nieuwe winkels of andere 

bezienswaardigheden en weetjes gaat. 

schoenmaker houd je bij je leest. Strakke regie en 

vermindering van "clubjes". 

Er valt een hoop eer te behalen als de openingstijden 

van de winkels op de koopavonden gelijk zouden zijn! 

Schoonmaken na een braderie op zondagavond is 

zonde van het overwerk geld. Wel op zondag ochtend 

de binnenstad schoonvegen. Maar dat hoeft niet om 

8.uur mensen komen toch pas na 12 uur in de straat. 

VEELAL WORDT ER AAN DE TOERIST GEDACHT, 

WAT MEER AANDACHT VOOR DE BURGERS VAN 

BRIELLE. 

Simpeler denken en de winkeliers enthousiast maken 

om iets van hun pandje/ straatje te maken. Geen dure 

'reclame' belasting, maar de ondernemers trots laten 

worden op de uitstraling van hun winkel.  En de 

verpaupering tegen gaan door de VERHUURDERS 

aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. TE hoge 

huurprijzen en slecht onderhoud is slecht voor een 

stad, en het gevolg is leegstand; niet de onwil van 

ondernemers. 



 

 
73 

  

Evaluatie City Management Brielle 

Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

openbare toiletten vooral op plaatsen waar veel 

jongeren in het weekend vertoeven 

Spendeer het geld van de burgers niet aan burootjes, 

gebruik je gezond verstand en luister naar je burgers. 

U scheert Horeca en winkels op zondag over een 

kam; niet goed gedaan. Horeca op zondag open:    8 

Winkels op zondag open:   3 

steek geen geld meer in cmb 

liever niet meer zoveel evenementen. voor wie zijn die 

eigenlijk? voor de horeca? overal biertenten en 

overlast in de binnenstad. zoek een andere doelgroep 

dan hellevoetse jongeren en jongeren uit spijkenisse. 

braderie graag afschaffen dat is zo 1990. het aanbod 

bestaat uit kleding (..) en telefoonhoesjes e.d. wordt er 

nog iets verkocht. de kraamhuurders bouwen de 

bewoners helemaal in. we kunnen bijna de deur niet 

meer uit. 

Stem zaken goed af en zorg voor draagvlak onder alle 

middenstanders. Spreek met een mond! 

kijk eens wat er gebeurd op en rondom het brielse 

meer, alles word door gzh afgebroken , de recreatie 

word eerder tegen gewerkt als gestimuleerd op dit 

gebied!  overigens een pluim voor gemeentewerken in 

brielle, die doen MET WEINIG MIDDELEN echt hun 

best, dat mag best wel eens worden gezegd! 

Stop hier mee en laat het over aan de VVV 

Naast concrete zaken gaat het ook om de juiste sfeer 

en dat de bezoekers zich oprecht welkom voelen. 

Stoppen met CMB en de organisatie weer terug naar 

de inwoners/vrijwilligers/winkeliers zelf en vooral de 

sfeerverlichting tijdens de feestdagen weer sfeervoller 

maken. De huidige verlichting is toch een aanfluiting 

voor een historische binnenstad en past totaal niet! 

het is niet alleen de binnenstad maar besteed ook 

aandacht aan de winkels buiten de binnenstad 

Stoppen met dit weggooien van geld. 

Vergeet de buitenwijken niet, die moeten ook 

aantrekkelijk blijven om Brielle levendig te houden! 

Succes! 

culturele activiteiten concentreren in de binnenstad. 

Lever veel gezelligheid op en stimulans voor de 

horeca 

Tip: Laat ook bij de aankomsthal/parkeerplaats van 

P&O Ferries eens zien hoe leuk en dichtbij Brielle is. 

Er zijn vaak mensen uren aan het wachten die in die 

tijd op 10 minuten rijafstand Brielle kunnen bezoeken. 

meer verschillende winkels in brielle Geen winkels 

buiten de vesting 

Top gedaan tot nu toe. De binnenstad ziet er schoon, 

aantrekkelijk en gezellig uit. 

Betere samenwerking met de Gemeente. Op naar 

onpartijdigheid en openheid van zaken! Teveel op de 

hand van de commercie, geen visie mbt cultuur en 

kunst; slechts gefocused zijn op 'short wins' en geen 

enkele lange termijn visie. Kan goedkoper en 

efficiënter!!!!! 

tot nu gaat het goed 



 

 
74 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

zorgen dat er een beetje aantrekkelijke winkels komen 

in brielle en niet van die exclusieve winkels 

tot zichtbare resultaten/initiatieven komen 

Ja, de verkeerslichten aan de G.J. Van den 

Boogerdweg moeten vervangen worden door een 

fietstunnel. Voor de veiligheid zou het beter zijn. Vaak 

rijden de fietsers hier door rood. 

Veiligheid heel belangrijk /Jeugd op straat en 

speelgelegenheden die de boel komen verstoren 

tegen gaan. Leegstand van woningen die te lang leeg 

blijven staan dat vinden wij zeer onveilig. Groen 

geregelder knippen het staat veel te hoog en hebben 

schade aan onze schuttingen en tuinhuisjes. 

Voetbaljeugd  die de boel onveilg maken tegengaan. 

 veiligheid vind ik heel belangrijk 

 Verbeter contact met winkelend publiek 

 Verbeteren winkelbestand en vergmeerdering publiek 

in de binnenstad bereik je alleen door een 

aantrekkelijk wandelgebied te creëren waar je veilig 

kunt lopen en waar het gezellig is. Ik kom nu steeds 

meer Briellenaren tegen in de Struytse Hoeck in 

Hellevoetsluis, waar je je wel comfortabel kunt 

bewegen. 

 verbeterpunten ter harte nemen 

 Verder gaan op de goede weg al hangt een fusie 

boven ons hoofd. 

 Vergeet de rest van Brielle niet 

 verlies je charme niet Brielle, verander niet te veel. 

 verscheidenheid in het winkelaanbod vergroten, zo 

mogelijk. 

 Voor bepaalde punten in de enquete vind ik dat de 

gemeente verantwoordelijk is en niet city management 

bv verlichting gebouwen graffiti verwijdering 

 Voor een burger is CMB niet zo duidelijk. Sommige 

taken lijken mij meer een gemeenteding zials gfraffitti 

verwijderen en schoon heel en veilig. 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

 Voor inwoners van Brielle is parkeren in de 

binnenstad een ramp. Niet ongebruikelijk dat ik als 

inwoner van de binnenstad mijn auto moet zoeken als 

ik naar mijn werk ga (waar heb ik hem gisteren 

geparkeerd?) en nog frustrerende is als je uit je werk 

komt je door de stad moet doelen voor een plek 

Parkeerbeleid behoeft aandacht, zeker als je als 

inwoner van Brielle dicht bij uitgaans gelegenheden 

woont (horeca/restaurants). Niks op tegen dat we 

bezoekers van buiten Brielle aantrekken, parkeren op 

andere plaatsen dan in de binnenstad is een pre! 

 Voor mij hoeven de winkels etc niet elke zondag 

open. 

 Vooral in de zomermaanden de koopavond 

behouden. Zeker ook voor het toerisme. Met een leuk 

optreden erbij!! 

 Vooral in gesprek blijven met de burgers. 

 vooral positief blijven denken en goed samenwerken 

 Vooral samenwerken als gemeente en CMB is heel 

belangrijk. Ook de jeugd niet vergeten om daar leuke 

evenementen voor te organiseren. 

 Wat actiever opstellen en uitbreiding voorzieningen 

bevorderen. Niet als een horeca ondernemer tegen 

vestiging nieuwe gelegenheid daar aan toegeven. 

Aanbod genereert vraag... Dat is algemeen bekend. 

Stimuleren bijzondere winkeltjes 

 We hadden nog nooit wat over en van het cmb 

gehoord.Misschien niet aktief genoeg? 

 We zijn op de goede weg met elkaar, vooral zo 

doorgaan! 

 Weet niet of dit mogelijk is maar de Albert Heijn uit de 

binnenstad weg is heel lastig voor veel ouderen 

binnen de vesting. 

 Werk aan uitgaans gelegenheid, trefpunten voor de 

jeugd,die vallen tussen wal en schip met de alcohol 

leeftijdsgrens. 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

 Wij wonen nu 2 jaar in Brielle en vinden het er 

geweldig!!!! 

 ZEKER VOOR DE GEMEENTE IS HET VAN 

BELANG MEER OOG VOOR DE BURGERS TE 

HEBBEN! 

 zet de schouders er onder en doorgaan 

 Zet tijdig in op de verandering naar EEN grote 

gemeente, waar Brielle deel van uitmaakt. Neem het 

voortouw voor deze veranderingen. 

 zie vorig antwoord en aanvulling: brielle centrum ook 

voor de bewoners prettig houden>geen braderie, 

minder horeca, minder evenementen, meer 

betaalbare huur voor de winkeliers zodat er leuke 

winkels in brielle blijven en we geen leegstand hebben 

van winkels. 

 ZIE VORIGE BOODSCHAP, TELOORGANG 

RECREATIE OP EN RONDOM HET BRIELSE MEER 

DOOR IDEOTE IDEEEN EN PLANNEN VAN GZH! 

 Zie vorige opmerking en durf vernieuwende 

initiatieven te nemen. 

 zie vorige vraag en het schoonmaken is niet alleen in 

de binnenstad 

 Zoals aangegeven moeten de buitenwijken niet 

vergeten worden in het beleid van de gemeente en 

CMB. Mooie en bloeiende buitenwijken zorgen voor 

tevreden inwoners waar de binnenstad automatisch 

op meelift. 

 Zoals in de enquête aangegeven, zorgen voor een 

gezellig, aantrekkelijk Brielle. 

 Zorg dat Brielle stad van kunst en cultuur blijft 

 Zorg dat de grote en de kleine ondernemers 

behouden blijven en blijven komen naar Brielle. Juist 

de combinatie zorgt ervoor dat inwoners en toeristen 

in Brielle hun geld spenderen. Denk aan een vorm 

van huursubsidie voor kleine/startende ondernemers. 

Belasting naar draagkracht voor ondernemers en 

geen 2 standaard tarieven zoals voor het CMB, dat 

klopt echt niet, Zo bevorder je ook de draagkracht 
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Wilt u nog enkele verbeterpunten voor de 

citymarketing noemen? 

 

Ten slotte: welke boodschap wilt u de gemeente 

Brielle en/of het CMB meegeven? 

onder alle (toekomstige) ondernemers! 

 zorg dat de winkeliers op een lijn staan t.o.v. 

openingstijden 

 Zorg dat er een betere constructie komt waarin het 

CMB ingebed is in het gemeentelijke apparaat ipv een 

'eigen partij' dat erop gericht is vooral de ondernemers 

tevreden te stellen. De CM moét neutraal en 

zelfstandig kunnen werken binnen een groter geheel 

van duidelijke afspraken!!! Geen valsheid en 

roddelarij, vriendjespolitiek. Maar 

PROFESSIONALITEIT!!! 

 Zorg er meer voor dat er echt iets gebeurt en dat CMB 

daar ook herkenbaar achter staat. Tot nu toe een 

weinig herkenbare organisatie. 

 Zorg voor gelijke openingstijden winkels !  Wil je 

toeristen trekken zorg dan dat de winkels ook open 

zijn als er markt is. 

 zorg voor het behoud van recreatie aan het brielse 

meer en aantrekkelijkere winkels voor de gewone 

burger 

 Zorg voor veiligheid, ook buiten de vesting 

 Zorg vooral voor een goed winkel aanbod en dat de 

panden niet leeg staan. 

 Zorgen dat Brielle een prettige en gezellige plaats blijft 

met de aangekruiste verbeter punten. 

 Zorgen dat er genoeg winkels zijn in de binnenstad, 

zodat alle mensen hun boodschappen en andere 

inkopen in Brielle kunnen blijven doen , en niet naar 

elders moeten 

 zorgen dat het geen slapende stad word 

 Zorgen voor een veilig omgeving voor de, 

voetgangers fietsers en automobilist. 
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Bijlage II Presentatie ondernemersfondsen 

Op 28 november 2014 hield de heer Wilbert Kroesen, managing consultant van Ecorys, tijdens een 

studiedag van Platform31 samen met de heer Caspar Wortmann van het bureau Ovidius de 

volgende presentatie over ondernemersfondsen. 

 





Samenwerking in de binnenstad: 
ondernemersfonds en organisatie

Dag van Stad & Regio

27 november 2014 



Inleiding

1. Actualiteit:  wat speelt?

2. Samenwerking:  onderwerpen

3. Samenwerking:  geld, het ondernemersfonds

4. Samenwerking:  organisatie-/bestuursmodel

5. Wat geven wij u mee?



1. Actualiteit:  wat speelt?

• Leegstand

negatieve uitstraling naar directe omgeving

NIET alleen probleem van de eigenaar

• Internet-effecten

angst: gaat het winkelaanbod met 15-20 % krimpen?

nog weinig aandacht voor positieve effecten

Wat is uw visie?

En vooral:

Wie kan negatieve effecten  bijsturen? 

� samenwerking van de spelers in de markt is onmisbaar!



Maar: De ‘markt’ kent veel spelers:

• Consumenten (in vele soorten!)

• Grootwinkelbedrijf, franchisenemers

• Lokale zelfstandigen

• Institutionele beleggers (o.a. woningcorporaties)

• Particuliere beleggers (‘pandjesbazen’) 

• Eigenaar-gebruikers

• (Her)ontwikkelaars 

• Makelaars, adviseurs, beheerders,...

• Gemeente

Allemaal met verschillend belang en verschillende horizon !



2. Samenwerking:  onderwerpen

Waarin kan/moet zoal samengewerkt worden?

2.1 Vorming Binnenstadsvisie: wat moet waar?

2.2 Aanpak leegstand

2.3 Hoe inspelen op internet en cross channel

2.4 Acquisitie van nieuwe huurders

2.5 Servicegraad openbare ruimte

2.6 Citymarketing + evenementen



2.1  Binnenstadsvisie

• Overheid moet de visie borgen maar 

samen met de markt invullen

• Onderwerpen:

- branchemix deelgebieden

- aanloopstraten: kansrijk vs kansarm

- horeca: waar, wat en hoeveel?

- plekken voor rust en bezinning

- cultuur, historie

- verkeer (parkeren, trein/bus, fiets)

- ‘hospitality’ voorzieningen



2.2  Aanpak leegstand

• Dynamiek is normaal!

• Leegstand tegengaan:

- vullen (per pand!)

- verbreding/versmalling bestemming

- wonen boven winkels

• Negatieve uitstraling van leegstand tegengaan

- slopen

- tijdelijke invullingen

- ‘nep’-winkel

• Overleg beleggers, retailers, gemeente

• ‘Druk’ op de juiste plekken opvoeren (dus niet: de 

spreekwoordelijke Action in die leegstaande meubelhal 

op het bedrijventerrein willen toestaan!)



2.3  Internet en cross channel

• Dynamiek is normaal!

• Gebruik social media

- hoe laat je de consument jouw binnenstad liken?

- verbreed je aantal advertentiekanalen

• ‘Free wifi’ - of zit iedereen alweer op 4G= ?

• Heb je een stedelijk internet portal nodig?

• Wie verdient geld met ‘free wifi’ in binnenstad?

• Wat levert een app voor je binnenstad op?

• Meer huur betalen door continue passantentellingen?

• Gezamenlijke acties



2.4  Acquisitie van huurders

Acquisitie op de huurdersmarkt NU ���� ieder voor zich

Dat is op zich nog begrijpelijk, maar:

• Basisinformatie is nergens compleet gebundeld....

• Laat staan altijd actueel....

• Bewerken van prospects gebeurt niet of nauwelijks vanuit het ‘totaalpakket’ 

dat de betreffende binnenstad kan bieden.....

• De lokale winkelmakelaar heeft het nationale netwerk niet

• Staat uw binnenstad in de wittevlekkenplannen van de ketens (Top 20) ?

Er is een andere attitude nodig ���� van visser naar jager

• Gezamenlijke ‘fact sheet’ hele binnenstad

• Met totaaloverzicht huurmogelijkheden

• etc



2.4  Acquisitie van huurders



2.5 Servicegraad openbare ruimte

Schoon, Heel & Veilig: 

- is niet alleen een overheidstaak!

- geen bezoekmotief, maar een dissatisfier als het niet klopt

Van denken in ‘SHV’ naar servicegraad (= gastvrijheid!)

Uniform niveau SHV � eigendomsgrenzen moeten niet zichtbaar zijn

‘Hospitality’ voorzieningen in de openbare ruimte:

• Toiletten 

• Zitgelegenheid

• Venstertijden

• De kapel is open

• Kluisjes

• Spel-elementen

• Paraplu-uitleen

• Servicemanager, met een gezicht….



2.6 City marketing?



2.6 ����Binnenstadsmarketing

• Collectieve branding van jouw binnenstad

- alle aanbieders onder één paraplu ? 

- waarom zouden eigenaren hier aan meedoen? 

• De gebiedscommunicatie is de buitenschil

• De centrumfunctie regionaal promoten

- zoek icoon

- zoek ‘DNA’ dat wordt (h)erkend

• Hoe word je nummer 1 voor de wijde regio?

• Cultiveer herhalingsbezoek

• Maak verschil tussen promotie binnenstad, 

acquisitie bedrijven en aantrekken van bewoners



2.6 Binnenstadsmarketing

���� evenementen!

• Winkelen als social event:

- shopping night

- vaderdag-dag

• Culturele functies koppelen

• Evenementen:

- veel nieuw publiek (traffic)

- bouwen city awareness

- balanceer tussen ‘… is altijd wat te

doen’ en ‘hou het speciaal’

• Professionaliteit !

• Marketing = kiezen (kiest de 

gemeentelijke ambtenaar?)



3. Samenwerking: geld, het ondernemersfonds

Om dit alles te kunnen doen: een collectieve ‘pot’

• Vrijwilligheid van vroeger (incl. free riding) maakt

plaats voor vrijwillig opgelegde samenwerking

• Dus maak keuze uit 3 samenwerkingsmodellen:

1. OZB-heffing niet-wonen

2. Reclamebelasting

3. BIZ-heffing (Bedrijven Investerings Zone)



3.0  Soorten heffing in binnensteden

Reclame-

heffing (10)

OZB-heffing (5) BIZ-heffing (7)

Gemiddeld

budget p. jaar

€ 142.500,-- € 194.000,-- € 134.000,--

Gemiddeld 

aantal betalers

265 n.b. 305

Gemiddelde

bijdrage p. jaar 

(min-max)

€ 516,--

(€ 360-666)

n.b.

(€ 400-650)

€ 438,--

(€ 300-545)

Soort

gemeente

Klein,

Middelgroot,

Groot

Middelgroot,

Groot

Klein,

Middelgroot



3.1  OZB-heffing niet-wonen (Leids model)

• Heffing o.b.v. WOZ-waarde bij eigenaren en gebruikers

• Peildatum: 1 januari

• Over geheel gemeentelijk grondgebied

• Trekkingsrechten voor gebiedsgebonden collectief georganiseerde initiatieven

Voordelen Nadelen

(Ook) eigenaren vastgoed dragen bij Heffing alleen gemeente-breed, dus niet 

gebiedsgericht (draagvlak = issue)

Daarom grote opbrengst(potentie) Geen mogelijkheden voor differentiatie 

naar aard vastgoed

Lage uitvoeringskosten

Bijdrage naar rato van WOZ-waarde, dus 

differentiatie van afdracht

Eenvoudige besluitvorming (raadsbesluit)



3.2  Reclameheffing

• Heffing o.b.v. (oppervlakte van) openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf 

openbare weg

• Gebiedsgericht

• Jaarlijkse opname

Voordelen Nadelen

Heffing is gebiedsgericht (= draagvlak) Vastgoedeigenaren ‘ontspringen de 

dans’

Differentiatie mogelijk binnen gebied

(bv. Brielle, Wageningen, V’daal)

Hoge uitvoeringskosten

Vrije besteding binnen het ontvangende 

orgaan

Lage correlatie met het 

omvang/draagkracht van het subject

Overdekte winkelcentra (geen openbare 

weg) worden niet geheven



3.2’ Reclameheffing o.b.v. WOZ (Veldhovens model)

• Heffing o.b.v. WOZ-waarde (zakelijk deel) van de panden die openbare 

aankondigingen voeren, zichtbaar vanaf openbare weg

• Gebiedsgericht

• Jaarlijkse opname

Voordelen Nadelen

Heffing is gebiedsgericht (= draagvlak) Vastgoedeigenaren ‘ontspringen de 

dans’

Bijdrage naar rato van WOZ-waarde, dus 

differentiatie van afdracht

Overdekte winkelcentra (geen openbare 

weg) worden niet geheven

Vrije besteding binnen het ontvangende 

orgaan

Lagere uitvoeringskosten



3.2’ Reclameheffing o.b.v. WOZ (Veldhovens model)
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3.3 BIZ – experimentenwet 2009-2014

• Gebiedsgericht

• Heffing o.b.v. WOZ-waarde, alleen gebruikers

• Doelgroepgericht

Voordelen Nadelen

Heffing is gebiedsgericht (= draagvlak) Beperkte bestedingsvrijheid (vooral 

gericht op ‘schoon-heel-veilig’)

Bijdrage naar rato van WOZ-waarde, dus 

differentiatie van afdracht

Complex totstandkomingstraject,

hoge drempel(s) voor invoering

Opbrengst = uitkering Eigenaren dragen niet bij, tenzij bij 

leegstand

Lage uitvoeringskosten



3.3’ BIZ – nieuwe BIZ-wet per 1-1-2014

• Heffing o.b.v. WOZ-waarde, eigenaren en/of gebruikers

• Gebiedsgericht

• Doelgroepgericht

Voordelen Nadelen

Heffing is gebiedsgericht (= draagvlak) Complex totstandkomingstraject, hoge 

drempels voor invoering

Bijdrage naar rato van WOZ-waarde, dus 

differentiatie van afdracht

Geen volledige bestedingsvrijheid

Opbrengst = uitkering

Eigenaren èn gebruikers kunnen bijdragen

Lage uitvoeringskosten

Meer bestedingsvrijheid: economische 

ontwikkeling (zelforganisatie ondern.)



4. Samenwerking: organisatie-/bestuursmodel

• Welke partijen moeten meebeslissen?

• Geografische afbakening binnenstad (+ deelgebieden)

• Ondernemers: winkels, horeca, marktkooplieden, zakelijke dienstverlening, 

culturele ondernemers

• Format van ondernemersfonds dwingt vastgoedeigenaren (‘IVBN’) en 

grootwinkelbedrijf (RND) om aan te sluiten

• Passieve rol gemeente (geen bestuursfunctie in ondernemersfonds?)



4.1  Voorbeeld Almere Centrum



4.2  Voorbeeld Rotterdam Lijnbaanakkoord

Stuurgroep

Wethouder binnenstad

Directie binnenstad

Procesmanager gemeente

Voorzitter eigenarenvereniging

Bestuurslid eigenarenvereniging

Vertegenwoordiging retailers

Agenda overleg

Gebiedsmanager

Bestuurslid eigenarenvereniging

Procesmanager gemeente

Werkgroep beheer Werkgroep ontwikkeling

Gebiedsmanager Projectleider gemeente

Contractmanager stadsbeheer Ontwikkelaar eigenaren

Vertegenwoordiging eigenaren

Vertegenwoordiging retailers



4.3  Voorbeeld Winkelstad Veenendaal



4.4  Locale governance organisatie-/bestuursmodel

Vrijwillig opgelegde samenwerking dwingt tot helder bestuursmodel

Aandachtspunten:

• Professionele en transparante procedure voor begroting en jaarstukken

• Professioneel activiteitenplan, meerjaars

• Instemming met activiteitenplan, begroting en jaarstukken door de 

meebetalers

• Vooraf geregelde procedures voor toewijzing van gelden aan activiteiten

• Open benoemingsprocedure en decharge van bestuursleden 

ondernemersfonds

• Controleerbare taakverdeling tussen bestuur ondernemersfonds en 

uitvoerende partijen 

• Professionele uitvoering en evaluatie van activiteiten en evenementen

• Prestatiecontract met gemeente?



4.5   Conflict of interest (of cultuur- en schaalkloof?) met

nationale partijen

• Institutionele vastgoedeigenaren en landelijke winkelbedrijven zien het belang 

nog niet in van een sterke lokale samenwerking en lokale fondsvorming  

daarvoor

• Het woord ‘belasting’ alleen al!

• Lokale samenwerking en lokale uitstraling: ‘not invented by us’ en haaks op de 

landelijke aansturing en marketing….. 

• ……..Men is nog niet bezig met het 

verschil tussen de consument in Alkmaar 

en Middelburg en de lokale eigenheid 

die juist bindt



4.5   Conflict of interest (of cultuur- en schaalkloof?) met

nationale partijen

Aandachtspunten:

• Hoe omgaan met service-/promotiekosten in overdekte 

winkelcentra i.r.t. het ondernemersfonds?

• Hoe wordt nationale reclame van grootwinkelbedrijf (televisiereclame, 

regionale folderverspreiding) gewogen tegen lokale citymarketing en 

commerciële samenwerking in het lokale platform?

• Vastgoedeigenaren gaan lokale heffing verleggen naar huurder

• Gebrek aan commerciële en marketing bevoegdheden bij filiaalmanagement

• Gebrek aan lokale binding bij filiaalmanagement



5. Wat geven wij u mee?

• Binnenstadsvisie: niet stoppen bij de ruimtelijk-economische toekomstvisie, 

want het organisatiemodel is dé sleutelfactor bij de uitvoeringsstrategie

• Stakeholders: betrek alle lokale stakeholders (bottom up); het format van het 

ondernemersfonds dwingt vastgoedeigenaren en nationaal grootwinkelbedrijf 

uiteindelijk om aan te sluiten

• Binnenstadsbranding: maak het begrip zó sterk dat alle spelers onderdeel van 

dat grotere geheel willen zijn

• Scheiding verantwoordelijkheden: tussen gemeente en bestuur 

ondernemersfonds en tussen bestuur ondernemersfonds en de diverse 

uitvoerders van activiteiten (i.c. de ondernemersverenigingen)

• Scheiding van werkzaamheden: definieer vooraf de verschillen tussen en 

verantwoordelijkheid over de (regionale) citymarketing en het (lokale) 

centrummanagement

• Moet u nu massaal over naar de nieuwe BIZ-wet? Maak scherpe analyse, de 

lokale situatie bepaalt de afweging van de voor- en nadelen van x, y of z



Vragen? Opmerkingen?

Mag ook later….

• Ecorys, Wilbert Kroesen

wilbert.kroesen@ecorys.com

• Ovidius, Caspar Wortmann

wortmann@ovidius.biz
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