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Verslag kickoff-bijeenkomst Binnenstadfonds 4 september 2017 
 

Datum:  maandag 4 september 2017 
Tijdstip:  20.00 – 21.30 uur 
Locatie:  LUX 
Aanwezig:  25 personen waaronder 
  - ondernemers/straatvertegenwoordigers en overige geïnteresseerden  
  - Maarten Mulder (Huis voor de Binnenstad) 
  - Turgay Tankir (Huis voor de Binnenstad) 
  - Martijn Verdult (Stad & Co) 
 
Verslag:  Monique Hoeymakers 

 

 
1.  Welkom door voorzitter Turgay Tankir 
Turgay Tankir, voorzitter van Huis voor de Binnenstad, heet de aanwezigen welkom. 
Hij geeft aan dat het Ondernemersfonds onder druk staat en dat op dit moment een kleine groep 
ondernemers de kosten draagt voor o.a. de kerstverlichting en extra activiteiten in de binnenstad. 
De invoering van het Binnenstadfonds is van groot belang om de Nijmeegse binnenstad 
aantrekkelijker te maken. 
 

2.  Presentatie Binnenstadfonds 
De plannen t.a.v. het Binnenstadfonds zoals voorgesteld in de flyer, worden toegelicht in de 
presentatie.  
 

3.  Vraag en Antwoord 
Aan de hand van de presentatie kwamen de volgende vragen naar voren. 
 
Vraag:   Geldt de reclameheffing van het Binnenstadfonds voor ondernemers én  
  pandeigenaren? 
Antwoord:  De reclameheffing geldt alleen voor ondernemers. 

Vraag:  Hoe wordt het geld uit het fonds besteed? 
Antwoord: Het geld komt in twee ‘potjes’. Eén pot is voor de kerstverlichting in de hele 
binnenstad. De andere pot is voor activiteiten: 50% voor algemene activiteiten (hele binnenstad) 
zoals Sint en Kerst; 50% voor activiteiten door straatverenigingen.  
Er wordt geen geld in reserve gehouden, geld mag alleen met specifiek doel opgespaard worden voor 
besteding in het daarop volgende kalenderjaar. 
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Vraag:   Wat is precies de rol van de gemeente? Is het mogelijk om volstrekt onafhankelijk 
  te blijven van de gemeente? 
Antwoord:  Formeel moet de gemeenteraad het voorstel voor het Binnenstadfonds aannemen. 
De gemeente is nodig voor het heffen van de reclamebelasting. Het eerste jaar gaat naar 
verwachting maximaal 15% van het budget naar de gemeente voor de extra inzet van ambtenaren. 
Zij gaan alle reclame-uitingen vastleggen, de heffingen innen en eventuele bezwaren behandelen. De 
ervaring leert dat in volgende jaren dat percentage aanzienlijk lager is. 
In het convenant en de verordening wordt de rol van de gemeente vastgelegd. Ook de doelen van 
het fonds worden in het convenant door de ondernemers vastgelegd. De gemeente aan de gemaakte 
afspraken niets veranderen zonder toestemming. 

Vraag:   Betekent invoering van het Binnenstadfonds een lastenverzwaring voor de  
  ondernemers? 
Antwoord: Voor ondernemers die nu lid zijn van een ondernemersvereniging zal in de meeste 
gevallen geen sprake zijn van lastenverzwaring; de invoering van het Binnenstadfonds is voor hen in 
feite kostenneutraal. Hun verenigingsbijdrage waarvan de vereniging gewoonlijk de kerstverlichting 
en activiteiten financiert, kan omlaag omdat een deel van deze kosten nu betaald kan worden met 
het bedrag van de reclameheffing.  
De ondernemersvereniging kan er ook voor kiezen de huidige bijdrage te handhaven en daarvan 
extra activiteiten te organiseren. De ondernemer betaalt dan de verenigingsbijdrage aan de 
ondernemersvereniging en de reclameheffing aan de gemeente voor het Binnenstadfonds. 
Het bestuur en de leden van iedere vereniging beslissen zelf op democratische wijze over eventuele 
aanpassing van hun contributie. 

Vraag:   Wat is straks nog de invloed van de straatvereniging? Verdwijnt deze volledig? 
Antwoord:  Nee, de vrees dat het fonds de straatverenigingen overbodig maakt, is ongegrond. 
Een deel van het geld uit het fonds stroomt terug naar de straatverenigingen. Zij kunnen aanvragen 
doen bij het fonds voor activiteiten in hun straat. De bedoeling is juist dat de ondernemers- en 
straatverenigingen sterker worden en dat zij wat zij zelf organiseren kunnen blijven voortzetten; 
sterker nog, dat zij daarvoor via het fonds meer middelen krijgen. Wel is het indienen van een 
aanvraag voor activiteiten nodig i.v.m. de uitgavenverantwoording naar de gemeente en de 
ondernemers toe. 
Samen met de straatverenigingen worden plannen gemaakt. Daarom is het nodig dat er een 
Reglement komt. 
 

Vraag:   Wat zijn straatvertegenwoordigers? 
Antwoord: Dat zijn de voorzitters van de verenigingen en stichtingen op straatniveau. Met deze 
voorzitters worden plannen gemaakt. 
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Vraag:  Is het noodzakelijk als straat een vereniging te hebben, om geld te kunnen  
  ontvangen uit het Binnenstadfonds voor de organisatie van activiteiten op  
  straatniveau? 
Antwoord: Ja, dat is formeel nodig. Het Huis voor de Binnenstad moet namelijk de uitgaven 
verantwoorden naar de gemeente en de ondernemers toe. 
→ Een voorwaarde voor het toelaten van een straatvereniging is dat minimaal 50% van de 
ondernemers in de straat is aangesloten. De komst van het Binnenstadfonds kan een stimulans zijn 
voor straten zonder vereniging om zich te organiseren.  
Met het fonds wordt de basis in een straat sterker (= kerstverlichting) en het ambitieniveau hoger  
(= organiseren van activiteiten in de straat). 
 

4.  Inzameling stemverklaringen  
De stembiljetten dienen vóór 22 september te zijn ingeleverd. We streven ernaar nog zoveel mogelijk 
ondernemers te bezoeken om hun stembiljet op te halen (voor zover deze hun stembiljet nog niet 
hebben gemaild of opgestuurd). 
Op het biljet kan alleen ja of nee worden aangekruist. 
Het streven is op 27 september het voorstel in te brengen in de raadsvergadering. Op dit moment is 
er in hoofdlijnen steun van B&W voor de invoering van het fonds; de verwachting is dat de raad zal 
instemmen met het voorstel bij voldoende ‘voor’-stemmen. 
 

5.  Afsluiting  
Turgay Tankir bedankt de aanwezigen heel hartelijk voor hun komst. Hij vraagt iedereen om ‘straat-
collega’s’ over deze bijeenkomst en het fonds te vertellen. Hij vreest dat de binnenstad anders zal 
gaan bestaan uit een mooie delen en een minder mooie delen. Daar is niemand bij gebaat; wij willen 
tenslotte een binnenstad die overal mooi en prettig is om in te vertoeven. Daar komen mensen voor 
naar Nijmegen.  


