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Advies organisatie- en financieringsstructuur Huis voor de Binnenstad 

1. Inleiding 
 
Het ‘Huis voor de Binnenstad’ vormt een samenwerking tus-
sen de verschillende partijen in de binnenstad van Nijmegen. 
De samenwerkingsorganisatie heeft tot doel meer bezoek aan 
de binnenstad en hogere bestedingen te realiseren. De ver-
schillende projecten vanuit het Huis voor de Binnenstad wor-
den gefinancierd door het Binnenstadsfonds en de subsidie 
vanuit het gemeentelijke Ondernemersfonds. 
 
De financiering van diverse projecten in de binnenstad zijn 
daarbij voor een deel afhankelijk van de bijdrage vanuit een 
jaarlijkse subsidieverstrekking. De introductie van het Binnen-
stadsfonds in 2019 heeft de afhankelijkheid van de subsidie-
verstrekking verkleind. In het kader van de subsidieverstrek-
king vanuit het Ondernemersfonds heeft Tastforce Onderne-
mersfonds Nijmegen gevraagd naar een onderzoek naar al-
ternatieve financieringsbronnen, en de daaraan verbonden 
organisatiestructuur, om de afhankelijkheid van het Onderne-
mersfonds te verkleinen en te komen tot een duurzaam ge-
borgde financiering van de samenwerking in de Nijmeegse 
binnenstad.  
 
Dit rapport gaat in op de volgende onderzoeksvragen: 
 Hoe wordt in vergelijkbare binnensteden de samenwer-

king in de binnenstad gefinancierd? Welke partijen zijn 
hier verantwoordelijk voor en op welke wijze? 

 Hoe wordt in vergelijkbare steden de citymarketing geor-
ganiseerd? Welke partijen financieren dit en met welke 
budgetten? 

 Wat zijn de belangrijkste verschillen en aanbevelingen in 
relatie tot de verduurzaming (toekomstbestendigheid en 
onafhankelijke positie) van de financieringsstructuur voor 
de (binnenstad)samenwerking van Nijmegen en de opti-
malisering van de organisatie van citymarketing? 

 

 
Opbouw 
Om antwoorden op deze vragen te formuleren wordt in hoofd-
stuk 2 eerst de samenwerkings- en financieringsstructuur in 
de binnenstad van Nijmegen geschetst. Vervolgens is in 
hoofdstuk 3 het advies uiteengezet ten aanzien van de toe-
komstige financierings- en organisatiestructuur voor het Huis 
voor de Binnenstad. In hoofdstuk 4 is de onderlegger voor het 
advies uitgewerkt. De tien meest vergelijkbare steden met Nij-
megen worden onder de loep genomen en per binnenstad 
wordt het budget voor de binnenstadsamenwerking en hoe 
deze is samengesteld, de organisatie van de samenwerking 
en de rol van de citymarketing daarbinnen inzichtelijk ge-
maakt.  
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2. Stand van Zaken Binnenstad Nijmegen 
 
Dit hoofdstuk schetst de huidige stand van zaken met betrek-
king tot de organisatie- en de financieringsstructuur van de sa-
menwerking in de Nijmeegse binnenstad en de citymarketing 
in Nijmegen.  

2.1. Binnenstadsamenwerking 

Ondernemersfonds 
Het Ondernemersfonds is in Nijmegen in 2006 opgericht met 
als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat in de 
stad. Vanuit dit fonds wordt ondersteuning geboden aan werk-
locaties en werklocatiemanagement, binnenstadpromotie en 
losse projecten die de lokale economie en/of het ondernemer-
schap in de gemeente stimuleren. Sinds 2014 is er in dit fonds 
jaarlijks een subsidiebudget van € 600.000 beschikbaar. Deze 
subsidie wordt gevoed uit de Onroerende Zaakbelasting die 
in de gemeente Nijmegen door vastgoedeigenaren wordt be-
taald. De hoogte en doorloop van deze subsidie is daarmee 
door de gemeente jaarlijks vast te leggen. De Nijmeegse bin-
nenstad kan momenteel aanspraak maken op een deel van 
dit subsidiebudget; € 265.000. Als aanvullende financiering 
kan zij daarnaast eveneens aanvragen doen op projectbasis. 
Gemiddeld leidt dit tot een additionele financieringsstroom 
van ca. € 50.000.  
 
Met de gelden uit dit Ondernemersfonds spant het Huis voor 
de Binnenstad zich in om meer bezoek aan de binnenstad te 
realiseren. Een levendige binnenstad met een gunstig onder-
nemersklimaat. De ondernemers en hun economisch belang 
staan daarom centraal bij de promotie van de Nijmeegse bin-
nenstad. Enkele voorbeelden van inspanningen die middels 
de budgetten uit het ondernemersfonds mogelijk worden ge-
maakt zijn een bezoekerswebsite, campagnes die off- en on-

line mensen verleiden de binnenstad te bezoeken, evene-
menten en social media pagina’s waar alles te vinden is over 
activiteiten, openingstijden en feestdagen.  
 
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 
De gemeente Nijmegen voorziet het Ondernemersfonds van 
dit budget door middel van subsidiegeld uit de algemene mid-
delen. De gemeente wordt door de Taskforce Ondernemers-
fonds Nijmegen geadviseerd over de diverse subsidieaanvra-
gen en in lijn daarmee de toekenningen en afwijzingen. Deze 
taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van het Economisch 
Collectief Nijmegen (ECN), Industriële Kring Nijmegen, 
VNO/NCW Arnhem-Nijmegen, Stichting Huis voor de Binnen-
stad en een kwaliteitszetel op basis van coöptatie. De porte-
feuillehouder verantwoordelijk voor Economie, Werk en Inko-
men en Toerisme is adviserend lid. De taken van deze advies-
commissie zijn het uitbrengen van advies op aanvragen om 
subsidie, het initiëren of werven van projecten ter realisering 
van de doelstellingen van het fonds, het ontwikkelen van een 
communicatieplan en de procesbegeleiding van de besteding 
van de gelden. Bij de werving van projecten en de advisering 
kan de adviescommissie zich laten bijstaan door deskundi-
gen.  
 
Reclamebelasting 
Het Huis voor de Binnenstad is in 2019 gestart met het Bin-
nenstadfonds Nijmegen. Hier betalen alle ondernemers in de 
binnenstad aan mee en is bedoeld ter financiering van o.a. 
kerstverlichting, marketing en activiteiten. De ondernemers 
nemen daarmee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 
het aantrekkelijker maken van de Nijmeegse binnenstad en 
het aandragen/waarborgen van concrete initiatieven die bij-

dragen aan een gezonde binnenstadeconomie. De afhanke-
lijkheid van de subsidie uit het Ondernemersfonds neemt hier-
mee af. Het Binnenstadfonds wordt gevoed uit de (nieuwe) 
reclamebelasting. Deze belasting kan door een gemeente 
worden geheven over openbare aankondigingen die zichtbaar 
zijn vanaf de openbare weg. Bijdrageplichtigen zijn daarmee 
(bijna) alle huurders/gebruikers van niet-woningen. Partijen 
zonder direct economisch belang, zoals scholen of kerken, 
worden vrijgesteld. Het gebied waarbinnen de heffing van de 
reclamebelasting wordt toegepast kan vrij gekozen worden. 
Voor het Binnenstadfonds Nijmegen is de verordening recla-
mebelasting van toepassing op het deel van de binnenstad 
dat binnen de rode lijn in afbeelding 1 is afgebakend.  
 
De hoogte van de bijdrage aan deze reclamebelasting is ge-
baseerd op de WOZ-waarde van het pand. In afbeelding 2 is 
te zien hoe de tarieven voor de gebruikers niet-woningen ver-
deeld zijn. De opbrengsten die hieruit voortkomen zijn ge-
raamd op € 155.000. De perceptiekosten die met dit bedrag 
verrekend worden zijn door de gemeente Nijmegen geschat 
op € 30.000, ca. 20% van de totale opbrengsten. Na aftrek 
van deze kosten bedraagt het besteedbare bedrag € 125.000. 
Dit netto bedrag wordt als een subsidie uitgekeerd aan het 
Huis voor de Binnenstad.  
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Afbeelding 1 – Afbakening van het gebied van het Binnenstadfonds 

 
Afbeelding 2 – Tarieven in euro’s per jaar, vrijgesteld van BTW 
 
Het Huis voor de Binnenstad 
De subsidies van het Binnenstadfonds en het Ondernemers-
fonds worden verstrekt aan het Huis voor de Binnenstad. 
Deze stichting is in 2010 opgericht. De centrale coördinatie 
van de stichting ligt bij de aangestelde centrummanager. 
Daarnaast is er een algemeen bestuur gevormd met afge-
vaardigden uit de gebiedsorganisaties en twee kwaliteitsze-
gels voor vertegenwoordigers van het vastgoed en de cultuur 
in de binnenstad van Nijmegen. Zo staat de organisatie dicht 
bij de ondernemers in de binnenstad. Het dagelijks bestuur 
van de stichting kent een onafhankelijke voorzitter en pen-

ningmeester. Tevens hebben voor de diverse gebiedsorgani-
saties afgevaardigden uit het algemeen bestuur een zetel in 
het dagelijks bestuur. Overleg met de gemeente vindt 2 maal 
per jaar op bestuurlijk niveau en tweewekelijks op ambtelijk 
niveau plaats.  
Het uitvoeringsteam bestaande uit projectmanagement bin-
nenstadmarketing en secretariële ondersteuning wordt vanuit 
ACBN Evenementenbureau Nijmegen voorzien.  
 
Straatorganisaties die minimaal de helft van de ondernemers 
uit het gebied vertegenwoordigen kunnen aanspraak doen op 
een bijdrage uit het activiteitenbudget van het Binnenstad-
fonds. Naast dit activiteitenbudget worden de opbrengsten uit 
het Binnenstadfonds in 2019 gebruikt om de kerstversiering in 
de binnenstad de bekostigen.  
 
BTW-aspecten 
Het Huis voor de Binnenstad is 100% BTW-plichtig. De ge-
meente maakt gebruik van het BTW-compensatiefonds, waar-
door de gemeente deze gelden budgetneutraal terug kan he-
velen op het Ondernemersfonds. Het Huis voor de Binnenstad 
zal het Binnenstadsfonds op gelijke wijze gaan behandelen.  
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Afbeelding 3 – Organogram Huis voor de Binnenstad 
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2.2. Citymarketing 
Naast de binnenstadpromotie die vanuit het Ondernemers-
fonds gefinancierd wordt, werkt de gemeente ook aan city-
marketing. Op dit moment wordt deze gemeentebrede city-
marketing volledig uit gemeentelijke gelden betaald. Er is hier-
voor in 2019 een budget van €250.000 voor gereserveerd, in 
2020 zal dit €350.000 worden. Momenteel is het volledige ci-
tymarketingprogramma voor de stad Nijmegen enkel geborgd 
binnen de gemeente. Er is hier 1 fte voor beschikbaar. De bin-
nenstadpromotie valt met name onder het Huis voor de Bin-
nenstad. De promotie van de binnenstad gebeurt op dit mo-
ment voornamelijk op tactisch- operationeel niveau.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de strategische lijnen 
van het citymarketingbeleid. Er is in 2019 een nieuwe koers 
gekozen binnen dit beleid. Het nieuwe overkoepelende thema 
‘Old City, Young Vibe’ beschrijft Nijmegen als oudste stad met 
een jong bruisend karakter. Tevens is Health & High Tech een 
onderwerp dat moet landen binnen de voorgestelde richting.  
 
Aanleiding voor deze nieuwe koers zijn de evaluatie van de 
voorgaande aanpak, het door de betrokken partijen1 uit de 
stad geschreven ‘Manifest voor een nieuwe aanpak van de 
Nijmeegse citymarketing’ en aandachtspunten uit het traject 
van de Economische Visie van de gemeente. De belangrijkste 
conclusie: de gemeente Nijmegen kan het niet alleen. Op dit 
moment wordt er daarom samen met een community van Nij-
megenaren het gesprek gevoerd om de visie, ideeën en uit-
voering hiervan verder vorm te geven. 22 oktober 2019 is hier-
voor een eerste bijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding 
hiervan is de gemeente Nijmegen voornemens een kwartier-
maker aan te stellen om nader onderzoek naar de geschikte 
samenwerkingsvormen omtrent de citymarketing uit te voe-
ren.  

 
1 Huis voor de Binnenstad, RBT KAN, stichting ACBN/Vierdaagsefeesten, 
Cultuur Netwerk Nijmegen/Nijmegen Cultuurstad en de stichting Zomerhoofd-
stad. 

 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van arbeidsuren bin-
nen de citymarketing van de gemeente Nijmegen is het lastig 
slagkracht te vergaren. Vanuit de gemeente is er daarom op 
dit moment niet genoeg capaciteit om zowel op strategisch-, 
als tactisch- en operationeel niveau de uitvoering van de mar-
ketingcampagnes op te pakken. 
 
De eerste stappen richting een gemeenschappelijke uitvoe-
ring zijn gezet met de oprichting van de overkoepelende web-
site www.intonijmegen.nl. Deze website is gemaakt in samen-
werking met Nijmegen Cultuurstad, Huis voor de Binnenstad, 
Visit Arnhem Nijmegen, Stichting Zomerhoofdstad en de ge-
meente Nijmegen. De krachten van deze partijen zijn gebun-
deld om de diverse activiteiten (cultuur, erfgoed, natuur, win-
kels en horeca) die de stad Nijmegen te bieden heeft in één 
overzichtelijke omgeving weer te geven. Vanuit deze geza-
menlijke inspanning ligt er een ambitie de samenwerking te 
versterken en naar een hoger niveau te tillen.  
 
Evenementen 
Naast citymarketing en promotie zetten ook evenementen een 
stad op de kaart. In Nijmegen is het bekendste event natuurlijk 
de Nijmeegse Wandelvierdaagse en de daar onlosmakelijk 
mee verbonden Vierdaagsefeesten. Deze en andere evene-
menten in de gemeente zijn ondergebracht bij ACBN Evene-
mentenbureau Nijmegen – Stichting Vierdaagsefeesten. An-
dere evenementen zoals het Huis van Sinterklaas en de Nij-
meegse Winterwerken worden georganiseerd door het Huis 
voor de Binnenstad (in samenwerking met Stichting Intocht St. 
Nicolaas Nijmegen). Momenteel is dit niet gekoppeld aan de 
citymarketing binnen de gemeente Nijmegen.  
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3. Advies 
3.1. Financiering Huis voor de Binnenstad 

Meerjarig een heldere lijn en strategie neerzetten omtrent de 
structurele financiering van het Huis voor de Binnenstad is 
noodzakelijk en vormt een voorwaarde om het Huis te kunnen 
professionaliseren. Nu wordt er alleen maar gekort op het 
budget, waardoor het Huis een politieke speelbal blijft en er 
geen duurzame koers uitgezet kan worden naar de toekomst. 
Met een duurzame koers wordt gedoeld op een uitgewerkt 
meerjarenplan met doelstellingen en projecten, waarbij er 
voortborduurt kan worden op beschikbare budgetten.  
Bovendien kost de financieringsdiscussie momenteel veel tijd 
en energie en brengt het onzekerheid met zich mee, wat con-
traproductief werkt voor de samenwerking. Met de huidige fi-
nancieringsstructuur zakt het Huis van de Binnenstad weg in 
de benchmark in de wijze waarop publiek-private financiering 
wordt neergezet in binnenstadsamenwerking. In andere bin-
nensteden is over het algemeen namelijk wel voor de lange 
termijn structurele financiering, vanuit de diverse partners, ge-
borgd.  
 
Dit hangt ook samen met de begripsverwarring omtrent het 
‘Ondernemersfonds’ waarvan sprake is in Nijmegen en de dis-
cussie van wie het geld is uit het ‘Ondernemersfonds’:   
- De gemeente ziet het ‘Ondernemersfonds’ als een bij-

drage/subsidie vanuit de gemeente Nijmegen.  
- Private partijen in de stad zien het ‘Ondernemersfonds’ 

als een bijdrage vanuit de vastgoedsector, omdat het geld 
afkomstig is uit de – relatief hoge - OZB voor vastgoedei-
genaren.  

In andere binnensteden wordt er van een ‘Ondernemersfonds’ 
gesproken, wanneer geld vanuit de ondernemers- en of vast-
goedsector structureel geoormerkt is om te investeren in win-
kel- of bedrijfsgebieden. Hier is in Nijmegen geen sprake van.  

Ambitie 
Naar de toekomst toe vormt structurele financiering, gevoed 
door ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, het uit-
gangspunt. Daarbij dient de hoogte van het totale budget ge-
voed te worden met de gezamenlijke ambities die men voor 
ogen heeft, vertaalt naar jaarplannen en de budgetten die 
hiervoor benodigd zijn. Uit het huidige onderzoek is nog niet 
helder naar voren gekomen of de huidige budgetten ontoerei-
kend zijn. Een verdere verlaging, zoals nu voorgesteld is, is in 
ieder geval onwenselijk.  
 
Afgezien van het gesprek over de hoogte van het budget, zijn 
er diverse structurele financieringsscenario’s denkbaar om 
een lange termijn financiering te voorzien. De meest reële 
scenario’s komen aan bod. In naastgelegen figuur zijn de sce-
nario’s schematisch verbeeld: 
 Scenario A: de vastgoedbijdrage voor de binnenstad 

wordt geborgd via een BIZ voor vastgoedeigenaren voor 
5 jaar. In ruil daarvoor brengt de gemeente een structu-
rele subsidie in voor de komende 5 jaar voor het Huis 
voor de Binnenstad. De reclamebelasting blijft gehand-
haafd. De OZB-belasting wordt verlaagd, in ruil voor de 
komst van de BIZ.  

 Scenario B: dit is dezelfde opzet als scenario A. Verschil 
is echter dat de huidige OZB-belasting niet verlaagd 
wordt. (Een deel van) de OZB-inkomsten worden blijvend 
ingezet als subsidie vanuit de gemeente.  

 Scenario C: De huidige OZB-constructie wordt geforma-
liseerd in een ‘Ondernemersfonds OZB-constructie’ zoals 
deze ook in andere steden gehanteerd wordt, waarbij een 
deel van de OZB-belasting geoormerkt wordt aan een 
Ondernemersfonds (met trekkingsgebieden etc.). Naast 
een eigenaren-opslag kan er een gebruikersopslag geïn-
troduceerd worden. In ruil hiervoor stelt de gemeente ook 
een structurele financiering aan het Huis ter beschikking. 

De reclamebelasting kan evt. gehandhaafd blijven afhan-
kelijk van de hoogte van de ambitie, vanuit de gedachte 
dat de ondernemersbijdrage momenteel vrij laag ligt ten 
opzichte van benchmarksteden.  

 

  

    

O
ZB

 

O
ZB

-o
ps

la
g 

BI
Z 

R
ec

la
m

eb
el

as
tin

g 

G
em

ee
nt

el
ijk

e 
su

bs
id

ie
 

H
ui

di
g 

Eigenaren         

Ondernemers         

Gemeente           

Sc
en

ar
io

 A
. Eigenaren           

Ondernemers         

Gemeente           

Sc
en

ar
io

 B
. Eigenaren         

Ondernemers         
 

Gemeente         
 

Sc
en

ar
io

 C
. Eigenaren           

Ondernemers         

Gemeente           



vrijdag 20 december 2019 

 

 
9 

Advies organisatie- en financieringsstructuur Huis voor de Binnenstad 

Advies BRO 
Voorstel is de financiering vanuit vastgoedpartijen en ge-
meente Nijmegen beiden te borgen omdat zowel onderne-
mers, gemeente als vastgoedeigenaren gebaat zijn bij een 
sterke samenwerking en gezamenlijke project uitrol in de bin-
nenstad en daarmee een economisch sterke, leefbare binnen-
stad. Het Huis voor de Binnenstad heeft de afgelopen jaren 
haar meerwaarde als structurele partner voor de onderne-
mers en de gemeente bewezen. Hier dient op voortgebouwd 
te worden.  
 
Om politiek draagvlak te verwerven, zou de bijdrage vanuit 
vastgoedeigenaren als voorwaarde gesteld kunnen worden 
om ook vanuit de overheid structureel een bijdrage ter be-
schikking te stellen. Dit is mogelijk op 2 manieren: 
1. De OZB-belasting wordt voor een percentage structureel 

geoormerkt aan het Ondernemersfonds, naar voorbeeld 
uit andere steden. Voordeel van deze methodiek is dat er 
direct ook voor de overige winkelgebieden en werkloca-
ties budget ter beschikking komt vanuit de vastgoedsec-
tor om structureel te investeren, middels trekkingsgebie-
den. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een 
gebruikersbijdrage (= ondernemers), waardoor een on-
dernemersbijdrage gemeentebreed in de diverse gebie-
den tevens geborgd is.  

2. Er wordt een BIZ-vastgoed geïntroduceerd voor de bin-
nenstad. Voordeel hiervan is dat het een wettelijk gelegi-
timeerd instrument is wat na 5 jaar geëvalueerd dient te 
worden en niet zomaar klakkeloos kan worden doorge-
zet. Bij wetgeving is het verplicht het draagvlak aan te to-
nen (50% opkomst WOZ-objecten waarvan twee derde 
voor). Dit vormt tevens een afbreukrisico: de draagvlak-
eisen zijn hoog.  

 
Bij extra opbrengsten vanuit de vastgoedsector, kan in het 
College- en Raadsvoorstel geborgd worden welk bedrag hier 

structureel vanuit de gemeente Nijmegen tegenover wordt ge-
steld. BRO wil nadrukkelijk meegeven dat beide instrumenten 
een zeer groot afbreukrisico kennen wanneer deze niet ge-
paard gaan met een verlaging van de huidige (zeer hoge) 
OZB-belasting en/of het verhogen van de bijdrage aan het 
Huis van de Binnenstad vanuit de gemeente. De OZB-belas-
ting ligt in Nijmegen wel drie keer hoger dan in veel referen-
tiesteden. Wanneer de gemeente het huidige Ondernemers-
fonds ziet als een ‘subsidie’ vanuit de gemeente, deze niet 
gaat verhogen en er tevens vanuit de vastgoedsector aanvul-
lende middelen worden gevraagd, dan zal dit niet op draag-
vlak kunnen rekenen.  
 
Tevens is het noodzakelijk om met de gemeente te kijken naar 
de hoogte van de perceptiekosten voor de reclamebelasting. 
Deze zijn, ten opzichte van andere steden, exorbitant hoog en 
niet te verklaren. Verlaging van de perceptiekosten is noodza-
kelijk. Wanneer dit gerealiseerd kan worden, kan er op termijn 
gekeken worden naar het eventueel verhogen van de recla-
mebelasting omdat de huidige bijdrage van de gebruikers (de 
ondernemers) beperkt is ten opzichte van het beeld in andere 
binnensteden. Een alternatief is deze aanvullende inkomsten 
via een extra opslag op de OZB van het gebruikersdeel in te 
voeren.  

3.2. Organisatie Huis voor de Binnenstad 

Op basis van het financieringsadvies, de interviews en de 
benchmark geeft BRO het Huis voor de Binnenstad een aan-
tal overwegingen mee om de organisatie te optimaliseren: 
 Wanneer de bijdrage vanuit de gemeente en de vast-

goedsector structureel geborgd kan worden, is het van 
belang dat deze partijen ook een formele positie krijgen 
binnen de organisatie.  
- Voor de vastgoedeigenaren zijn enkele formele be-

stuurszetels het voorstel, afhankelijk van het budget 
wat zij inbrengen. Bij voorkeur schuift het vastgoed 

namens en met mandaat van hun achterban aan, 
wat wel wat vraagt van de organisatie van de vast-
goedsector.  

- Voor de gemeente Nijmegen is het voorstel de inhou-
delijke en budgettaire afspraken vast te leggen in 
een convenantstructuur. Op deze manier kunnen 
ook taken, rollen en verantwoordelijkheden helder 
worden afgebakend (wat doet het Huis en wat doet 
de gemeente?). In de huidige situatie pakt het Huis 
ook werkzaamheden op die deels op het bordje van 
de gemeente liggen, wat hun positie ‘vertroebeld’ en 
tevens de focus weghaalt op hun eigen taken en ver-
antwoordelijkheden. Door afspraken vast te leggen 
komt er meer focus waardoor er meer impact gerea-
liseerd kan worden.  

 Indien de citymarketing organisatorisch concreter wordt, 
is het wenselijk dat deze organisatie op bestuursniveau 
aangehaakt is bij het Huis voor de Binnenstad om tot een 
optimale afstemming te komen. Naast bestuurlijke verte-
genwoordiging is het van belang dat er op werkgroep ni-
veau op het gebied van ‘Marketing en promotie’ afstem-
ming plaatsvindt. Ook is het denkbaar, vanwege afstem-
ming met citymarketing, dat ACBN, het Huis en de city-
marketing in hetzelfde pand gevestigd worden, wanneer 
citymarketing buiten de gemeentelijke organisatie gepo-
sitioneerd wordt.  

 Wanneer de ambities en daarmee de budgetten voor het 
Huis van de Binnenstad toenemen, is het van belang de 
uitvoeringsorganisatie kritisch tegen het licht te houden 
ten aanzien van wat de ambities zijn. Zijn deze gericht op 
verbinding van partijen, branchering en leegstandsbe-
strijding, binnenstadsmarketing, ‘schoon – heel – vellig’? 
Eén persoon kan immers nooit van alle markten thuis zijn. 
De uitvoeringskracht en de ureninzet dient afgestemd te 
worden op de inhoudelijke ambities van de organisatie. 
Tevens kan het wenselijk zijn het uitvoeringsteam uit te 
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breiden en rollen nadrukkelijker te gaan scheiden (direc-
teur / regisseur versus het uitvoeringsteam).  

 Rapporteren en communiceren over successen die het 
Huis ‘op haar naam’ mag schrijven is wenselijk om rich-
ting betrokkenen duidelijk te maken (Taskforce Onderne-
mersfonds, ondernemers, gemeente) wat hun rol en 
meerwaarde is in projecten om daarmee het draagvlak 
voor het Huis voor de binnenstad te vergroten. Van veel 
projecten is bekend dat het Huis van de Binnenstad be-
trokken is, maar niet wat hun exacte rol is in het geheel.  

 Gemeentebreed vormt een aandachtspunt dat de Task-
force Ondernemersfonds niet automatisch op de hoogte 
wordt gehouden over de voortgang van projecten, die uit 
het Ondernemersfonds gefinancierd worden. Het zou 
wenselijk zijn dat dit organisatorisch door de gemeente 
geborgd wordt.  

3.3. Citymarketing 

Momenteel is de gemeente Nijmegen volop bezig met de ont-
wikkeling van citymarketing, zoals uiteengezet in hoofdstuk 2. 
Hiervoor wordt momenteel een kwartiermaker aangeworven. 
Vanuit de opgestelde benchmark en de interviews worden de 
volgende suggesties meegeven in dit traject: 
 De benchmark laat zien dat in andere binnensteden de 

citymarketing over het algemeen extern wordt weggezet 
in een Stichting met een professionele organisatie en een 
groter budget dan in Nijmegen het geval is. Een breed 
draagvlak buiten de gemeentelijke organisatie is noodza-
kelijk om dit thema, en een professionele financiering met 
externe budgetten, verder te brengen. Door de gemeente 
alleen kan er onvoldoende impact worden gemaakt. Door 
de verantwoordelijkheid te delen met meerdere partijen 
uit de stad, regio en de gemeente ontstaat een platform 
waarbinnen men samen eigenaarschap met betrekking 

tot citymarketing voelt. Daarnaast zorgt deze positie er-
voor dat er naast de structurele gemeentelijke bijdragen 
ook andere inkomstenstromen aangeboord kunnen wor-
den. In Nijmegen is er momenteel € 350.000,- voor city-
marketing gereserveerd. In de benchmarksteden zijn de 
budgetten veelal €700.000 tot €2.800.000. Eindhoven 
vormt daarbinnen een extreme uitschieter met 
€8.500.000. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er 
meer budget nodig is dan €350.000 om citymarketing 
professioneel weg te zetten. In Leiden wordt het budget 
gekoppeld aan de inkomsten vanuit toeristenbelasting, 
mogelijk is dit voor Nijmegen ook interessant. Op deze 
manier kan citymarketing ook haar meerwaarde bewijzen 
(wanneer inkomsten uit toeristenbelasting toenemen).  

 De marketing en promotie bij potentiele bezoekers aan 
Nijmegen wordt al redelijk opgepakt. De zakelijke profile-
ring bij bedrijven blijft met name achter. Het betrekken 
van bedrijven (de ‘captains of industry’) vormt de uitda-
ging, ook om de ‘Health-Valley’ kant sterker te gaan be-
lichten. Eventuele samenwerking met andere regio’s, zo-
als Brainport, behoort in die zin ook tot de mogelijkheden.  

 Momenteel wordt marketing via diverse kanalen opge-
pakt in Nijmegen. Denk aan de gemeente, de ACBN, via 
het werklocatiemanagement, het Huis voor de Binnen-
stad en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Hierdoor 
werken partijen langs elkaar heen en worden budgetten 
niet doeltreffend ingezet. Eén visie en coördinatie op ci-
tymarketing wordt noodzakelijk geacht om het merk en 
de gekozen lijn hierin te bewaken. Op deze manier kun-
nen de partners ook zoveel mogelijk gestuurd worden op 
het eenduidig toepassen en het uitdragen van het merk.  

 In een eventuele nieuwe citymarketingorganisatie is het 
met name de uitdaging, ook in het licht van het voor-
gaande, de bestaande krachten te bundelen. De vraag 
die voorligt is, of het wenselijk is een nieuwe organisatie 

op te tuigen of dat het vanuit een bestaande organisatie 
verder opgezet kan worden (denk aan Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen, ACBN, Huis voor de Binnenstad). 
Wanneer citymarketing groter wordt opgetuigd, vergeet 
dan niet op uitvoeringsniveau goed te borgen wat er al 
gedaan wordt.  

 De lijn van het merk Nijmegen is onlangs vastgelegd. Uit-
daging is nu deze lijn langdurig vast te houden. Door met 
thema(jaren) te werken kunnen activiteiten en campag-
nes aan geschiedenis en bijzondere momenten gehan-
gen worden. Dit versterkt het te vertellen verhaal en biedt 
binnenstadpartners een kapstok om hun inspanningen 
aan op te hangen.  
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4. Benchmark 
 
Om de bevindingen omtrent de huidige financieringsstruc-
turen en organisatie van de samenwerking in de binnenstad 
en de citymarketing te kunnen vergelijken wordt in dit hoofd-
stuk een benchmarkonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is 
uitgevoerd onder tien steden, elk geselecteerd op basis van 
de omvang van het aanbod publieke functies in de binnen-
stad. Onderstaande tabel geeft de steden weer die in de ben-
chmark zijn opgenomen, het gaat om vijf binnensteden die 
kleiner zijn en vijf binnensteden die groter zijn dan de binnen-
stad van Nijmegen. Bij de selectie van de binnensteden is ge-
keken naar het aantal publieke functies, dat wil zeggen de 
winkels, leisure en dienstverlening in een binnenstad.  

Tabel 1 – Gemeenten in de benchmark 

4.1. Organisatie 

De opbouw van de organisatie centrum- of binnenstadsma-
nagement in de benchmarksteden kent een diverse invulling. 
Centrale doelstelling van de organisatie focust zich op verster-

king van het economisch functioneren, waarbij ook de leef-
baarheidsaspecten van een binnenstad steeds meer in over-
weging worden genomen. Per organisatieniveau wordt er kort 
stil gestaan bij de diverse kleuren en smaken. 
 
Strategisch niveau 
Op strategisch niveau wordt de organisatie neergezet vanuit 
een brede samenwerking van diverse partijen of vanuit de on-
dernemers en/of vastgoedeigenaren: 
 Op strategisch niveau komen diverse partijen bij elkaar 

die een belang hebben bij de economische versterking 
van de binnenstad. Meestal zijn dit ondernemers (evt. 
met afsplitsing horeca), vastgoed en in sommige gevallen 
cultuur, warenmarkt en marketing. De gemeente schuift 
veelal als adviseur aan. Soms schuiven ook bewoners 
aan, maar dit is nog niet het geval in de benchmarkste-
den. De organisatie varieert van zeer licht (overlegplat-
form om ontwikkelingen af te stemmen, zoals in Dor-
drecht en ’s-Hertogenbosch) naar een overlegstructuur 
met een convenant waarin ambities zijn vastgelegd (o.a. 
Haarlem, Groningen en Alkmaar) naar een Stichtings-
structuur waarin partijen gezamenlijk projecten initiëren 
en uitvoeren (o.a. Leiden en Arnhem). Veelal nemen de 
personen zitting in het bestuur namens- en met mandaat 
van hun achterban. In sommige gevallen wordt er ge-
werkt met een Raad van Advies (Leiden en Maastricht) of 
een Raad van Toezicht, naast de werking van een be-
stuur.  

 In sommige gemeenten wordt vanuit de koepel van het 
Ondernemersfonds projecten ondersteund of geïnitieerd, 
zoals in Breda (ondernemers) en Eindhoven (onderne-
mers en vastgoedeigenaren). De gemeente schuift hierbij 
aan als adviseur of er is op informele basis contact met 
de gemeente voor afstemming. Rondom de organisatie is 

vaak een netwerk van organisaties actief die projecten 
initiëren in de binnenstad en die aanvragen doen bij het 
fonds. Dit is in Eindhoven het geval, de BIZ is dus geen 
initiator van projecten. In Breda heeft het Ondernemers-
fonds wel nadrukkelijker een regisserende rol in de pro-
jecten.  

 
Tactisch / operationeel niveau 
Op tactisch niveau is veelal een professional actief die op tac-
tisch en/of operationeel niveau uitvoering geeft aan de orga-
nisatie. Soms wordt er gewerkt met een centrummanager 
waarvan verwacht wordt dat hij of zij een groot deel van de 
uitvoering voor zijn of haar rekening neemt (bijvoorbeeld 
Breda, Haarlem en Nijmegen) en tevens een adviserende / 
verantwoordende rol heeft richting bestuur. In andere steden 
wordt gewerkt met een ‘binnenstadteam’ waarin deze rollen 
meer gesplitst zijn met een directeur / regisseur en een uit-
voeringsteam op project- of themaniveau. Dit is in onder an-
dere in Leiden, Maastricht en Arnhem het geval. Dergelijke 
uitvoeringskracht staat veelal in dienst van een Stichting, een 
convenantstructuur of een Ondernemersfonds. Afhankelijk of 
de koepel publiek-privaat of privaat georganiseerd is, staat het 
uitvoeringsteam in dienst van de samenwerkende partijen of 
van 1 partij (bijvoorbeeld de ondernemers en evt. vastgoedei-
genaren).  
 
Relatie met citymarketing 
In sommige organisaties schuift een afvaardiging van de city-
marketing op strategisch niveau aan in het bestuur. Dit is on-
der andere in Dordrecht, Haarlem en Leiden het geval. In an-
dere organisaties wordt de verbinding meer op uitvoeringsni-
veau gezocht, zoals in Arnhem. Daar waar de organisatie 
meer vanuit de ondernemers- en of vastgoedeigenaren wordt 

Aantal publieke functies Aantal inwoners  

Dordrecht 777 118.426 

Eindhoven 805 229.126 
Alkmaar 814 108.470 

Arnhem 850 157.223 

’s-Hertogenbosch 918 153.434 

Nijmegen 927 175.948 

Breda 963 183.448 

Haarlem 1.080 159.709 

Leiden 1.085 124.306 

Maastricht 1.325 122.723 

Groningen 1.360 202.810 
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opgepakt, staat de citymarketingorganisatie vaak meer op af-
stand.  
 
Reflectie op organisatie Nijmegen 
De organisatie in de binnenstad van Nijmegen is sterk ge-
bouwd op de ondernemers, met gebiedsvertegenwoordigers 
die het bestuur vormen. Hoewel de vastgoedsector en de ho-
reca een kwaliteitszetel invullen, kan gesteld worden dat de 
organisatie en het uitvoeringsteam grotendeels in dienst staat 
van het ondernemersbelang. De publiek-private agenda voor 
de binnenstad staat in die zin buiten het Huis van de Binnen-
stad en wordt niet vormgegeven binnen een convenantstruc-
tuur, zoals in diverse andere steden het geval is. Wel wordt 
aangenomen dat hier nadrukkelijk overleg over is met de ge-
meente, binnen het tweewekelijks overleg. Omdat de citymar-
keting nog niet dermate professioneel georganiseerd is, is er 
ook nog geen sprake van intensieve samenwerking, danwel 
vertegenwoordiging van dit gremium, op bestuurlijk niveau. 
Wel neemt het Huis van de Binnenstad op tactisch en opera-
tioneel niveau binnenstedelijke promotie voor een belangrijk 
deel voor haar rekening (on- en offline campagnes, social me-
dia en mede-ontwikkeling van bezoekerswebsite ‘intonijme-
gen’).  

 

4.2. Financiering 

In de benchmarksteden zijn een drietal financieringsinstru-
menten te onderscheiden die de hoofdbron van inkomsten 
vormen voor centrummanagementorganisaties: reclamebe-
lasting, Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) en de op-
slag op de OZB niet-woningen. Het is van belang te vermelden 
dat de opslag op de OZB niet-woningen geen afbakening voor 
de binnenstad kent en daarmee een gemeentebrede financie-
ringsstructuur is, met trekkingsrechten naar de individuele ge-
bieden. De BIZ en de reclamebelasting kunnen naar wens be-
grensd worden, maar dienen wel aaneengesloten gebieden te 
zijn. Dit houdt in dat het kernwinkelgebied, de gehele binnen-
stad of andere relevante deelgebieden leidend kunnen zijn. In 
de gemeente Nijmegen wordt het ondernemersfonds gevoed 
uit gelden uit de OZB-heffing van de gemeente. Dit is echter 
niet middels een opslag vastgelegd en kan daarmee niet ge-
zien worden als een ‘ondernemersfonds, zoals dat in Gronin-
gen, Leiden en Arnhem geregeld is. De hoogte van de OZB-
heffing exclusief de gevoerde opslag zoals deze is doorge-
voerd in Arnhem, Leiden en Groningen is weergegeven in ta-
bel 2. Opvallend is dat Nijmegen enkel bij de eigenaren deze 
belasting heft en dat hier een relatief hoog tarief wordt opge-
legd. Het tarief ligt vele malen hoger dan in andere binnenste-
den.  
 

 

 

 

Tabel 2 - OZB-heffing in benchmarksteden (excl. eventuele opslag) 

  OZB-heffing 

Dordrecht Gebruikers: 0,1960% 
Eigenaren woning: 0,1165% 
Eigenaren niet-woning: 0,2446%  

Eindhoven Gebruikers: 0,22688% 
Eigenaren woning: 0,12472% 
Eigenaren niet-woning: 0,29217% 

Alkmaar Gebruikers: 0,207% 
Eigenaren woning: 0,084% 
Eigenaren niet-woning: 0,262% 

Arnhem Gebruikers: 0,1887% 
Eigenaren woning: 0,1677% 
Eigenaren niet-woning: 0,5661% 

’s-Hertogenbosch Gebruikers: 0,2379% 
Eigenaren woning: 0,0816% 
Eigenaren niet-woning: 0,2970% 

Nijmegen Gebruikers: - 
Eigenaren woning: 0,2350% 
Eigenaren niet-woning: 0,9162% 

Breda Gebruikers: 0,1831% 
Eigenaren woning: 0,0838% 
Eigenaren niet-woning: 0,2282% 

Haarlem Gebruikers: 0,23495% 
Eigenaren woning: 0,08828% 
Eigenaren niet-woning: 0,29542% 

Leiden Gebruikers: 0,46422% 
Eigenaren woning: 0,14881% 
Eigenaren niet-woning: 0,46479% 

Maastricht Gebruikers: 0,232% 
Eigenaren woning: 0,123% 
Eigenaren niet-woning: 0,284% 

Groningen Gebruikers: 0,4017% 
Eigenaren woning: 0,1700% 
Eigenaren niet-woning: 0,4988% 
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In alle binnensteden in de benchmark is er sprake van een 
structurele vorm van financiering. De budgetten die omgaan 
in een vorm van binnenstads- of centrummanagement ver-
schillen echter sterk, tussen € 200.000 en € 900.000 op jaar-
basis. De totale begroting waar het Huis voor de Binnenstad 
op draait (€ 420.000) zit wat onder het gemiddelde in de ben-
chmark, zoals af te lezen is uit tabel 3.  
 
Enkel Dordrecht, ’s-Hertogenbosch en Alkmaar zitten lager. 
Belangrijke opmerking hierbij is dat Dordrecht en ‘s-Hertogen-
bosch zijn zich momenteel aan het beraden zijn op de profes-
sionalisering van binnenstadsmanagement en een daarbij be-
horende mogelijke vergroting van budgetten. Kijken we naar 
de budgetten die de diverse partijen inbrengen, dan zijn er 
voor Nijmegen de volgende conclusies te trekken: 
 Ondernemers: de bijdrage vanuit de ondernemers wordt 

in de diverse steden gevoed door een extra opslag op de 
OZB, de reclamebelasting of de BIZ. De reclamebelas-
ting wordt het meest gehanteerd (in de helft van de ge-
vallen, 5x), gevolgd door de opslag op de OZB (3x) en de 
BIZ (2x). De gemiddelde bijdrage in Nijmegen per onder-
nemer (€167) zit aan de onderkant ten opzichte van de 
gemiddelde bijdragen in andere centra (variërend tussen 
ca € 150 en € 500). Dit geldt ook voor het totaalbudget:  
€ 125.000 ten opzichte van € 165.000 tot € 550.000.  

 De perceptiekosten (de kosten die de gemeente maakt 
voor invordering van het geld) drukken zeer zwaar op het 
binnenstadfonds. In Nijmegen bedragen deze jaarlijks 
maar liefst € 30.000. Dit ligt zeer hoog ten opzichte van 
de benchmark. In de meeste referentiesteden worden 
niet tot nauwelijks perceptiekosten gerekend.  

 Vastgoedeigenaren: In bijna de helft van de benchmark-
steden (5) dragen naast de gemeente en de onderne-
mers ook de vastgoedeigenaren bij aan het centrumma-
nagement. Dit kan enkel via een BIZ of een extra opslag 
op de OZB. In Nijmegen wordt het budget afkomstig uit 

het Ondernemersfonds feitelijk opgebracht door de vast-
goedeigenaren, omdat in Nijmegen enkel een OZB-op-
slag voor eigenaren wordt geïnd. Er van uitgaande dat de 
helft van de inkomsten uit een gecombineerde BIZ of ex-
tra opslag op de OZB door vastgoedeigenaren worden 
ingebracht in andere steden, variëren de opbrengsten 
vanuit deze partij tussen € 156 en € 460 per vastgoedei-
genaar. In Nijmegen komt het neer op een gemiddeld be-
drag van € 285 per vastgoedeigenaar. Dit zit wat boven 
het gemiddelde ten opzichte van andere binnensteden.  

 Gemeente: de gemeentelijke subsidie aan centrumma-
nagement fluctueert sterk in de benchmarksteden. In 
Maastricht en ’s-Hertogenbosch wordt er nauwelijks sub-
sidie versterkt, tot ruim € 400.000 in Leiden. Nijmegen zit 
met € 50.000 per jaar aan de onderkant van de bench-
mark. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat gemeen-
ten ook via andere wegen in hun centrum investeren en 
dat dit in deze benchmark niet inzichtelijk wordt gemaakt. 
Het betreft hier dus enkel subsidiegeld aan het centrum-
management. 

 Overige partners: Nijmegen en haar benchmarksteden 
halen nauwelijks aanvullende inkomsten uit overige part-
ners, zoals cultuur, Provincie etc. Enkel in Maastricht is 
er sprake van een substantiële bijdrage vanuit de private 
sector (zijnde met name ondernemers in de binnenstad) 
die naast de reclamebelasting bereid zijn fors te investe-
ren. Opvallend is dat hier de gemeente juist niet subsidi-
eert. In Groningen is er sprake van een Provinciale sub-
sidie.  

 
Concluderend kan gesteld worden dat het Huis voor de Bin-
nenstad het met een wat kleiner klein budget moet doen, ten 
opzichte van andere vergelijkbare steden. Buiten kijf staat dat 
de bijdrage vanuit de ondernemers relatief beperkt is en dat 
de perceptiekosten zeer hoog liggen ten opzichte van andere 

plaatsen. De discussie over budgetten in Nijmegen wordt ver-
troebeld door de wijze waarop het budget uit het Onderne-
mersfonds geïnterpreteerd mag worden. Mag dit gezien wor-
den als een bijdrage vanuit de vastgoedeigenaren of ziet de 
gemeente deze bijdrage als een subsidieverstrekking? Als 
vastgoedbijdrage is het Ondernemersfonds substantieel en 
bovengemiddeld ten opzichte van andere steden waar een 
vastgoedfonds actief is. Hetzelfde geldt wanneer het Onder-
nemersfonds als een gemeentelijke subsidie gezien mag wor-
den.  

4.3. BTW-aspecten 

De manier waarop centrummanagementorganisaties, Bedrij-
ven Investeringszones, reclamebelastingen etc. (hierna te 
noemen Ondernemersfondsen) omgaan met BTW-aspecten 
wordt lokaal verschillend ingevuld.  
 
Veelal worden Ondernemersfondsen vanuit de gemeente als 
een subsidie aan een organisatie uitbetaald zonder aftrek van 
BTW, omdat er meestal geen sprake is van een door de ge-
meente geleverde tegenprestatie.  
 
Ondernemersfondsen, gevoed door een extra opslag op de 
OZB, hebben vervolgens twee opties: 
1. Besluiten geen BTW-plicht aan te vragen en alleen onbe-

laste bedragen over te maken aan de partij die een pro-
jectaanvraag indient. Die partij (in deze bijvoorbeeld het 
Huis voor de Binnenstad) dient vervolgens zelf een BTW-
plicht aan te vragen. Dit is in Arnhem het geval. Het alter-
natief is 21% van de inkomsten mis te lopen.  

2. Als Ondernemersfonds BTW-plicht aanvragen en de 
BTW op de betaalde facturen terugvorderen, plaatsver-
vangend voor de partij die de aanvraag doet. Deze vari-
ant wordt in Leiden toegepast.  

In de huidige situatie kan het Huis voor de Binnenstad via de 
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belastingdienst BTW-plicht aanvragen (dit is reeds gebeurd). 
Dit betekent dat vanuit het Huis voor de Binnenstad BTW-be-
laste rekeningen betaald kunnen worden en de betaalde BTW 
in de vooraftrek weer teruggevorderd kan worden.  

Voor het Binnenstadsfonds zijn nog geen afspraken gemaakt. 
De minister heeft een BTW-plicht mogelijk gemaakt voor het 
hele OZB-areaal en de reclamebelasting2, maar de minister 
laat het aan de lokale inspecteur over of die al dan niet een 
uitzondering wil maken voor een deel van het areaal dat zelf 
niet BTW-belast is. In de praktijk: de ‘not for profit’, zorg, cul-
tuur en onderwijs. Maar ook de vastgoedeigenaren zullen 
deels niet BTW-plichtig zijn. De mate waarin ‘Ondernemers-
fondsen’ als BTW-plichtig wordt aangemerkt, verschilt regio-
naal en per ‘Ondernemersfonds’. Sommige Ondernemers-
fondsen mogen 100% verrekenen, anderen 95% of 55%. Om 
zekerheid te krijgen voor het Binnenstadsfonds in Nijmegen, 
is het zinvol om een uitspraak te vragen van de belastingin-
specteur.  

 

 
  

 
2 BTW-besluit Staatscourant-2011-21834, paragraaf 6.3.7 
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3 Met de reclamebelasting haalt de gemeente Maastricht meer op dan de hier 
genoemde €480.000,-; in het verleden is er echter een convenant vastgesteld 

waarin een gedeelte van deze opbrengst wordt gereserveerd als aflossing 
voor het meebetalen aan de herinrichting van de openbare ruimte.  

 
 

  Soort financiering Budget  
ondernemers en/of 
vastgoedfonds 

Tarieven Gemiddelde 
bijdrage 

Perceptie-
kosten 

Budget  
ondernemers en/of vast-
goedfonds 

Aanvullende budgetten Totaal Budget per 
inwoner 

Dordrecht Reclamebelasting Ondernemers € 250 - € 365 - € 500 
o.b.v. WOZ-waarde 

€ 212,- 10 – 15% 
(eerste jaar) 

€ 165.000,- € 65.000,- (gemeente) € 230.000,- € 1,94 

Eindhoven BIZ Binnenstad Ondernemers en vast-
goedeigenaren 

€ 235 - € 365 - € 635 - € 
765 - € 1.150 o.b.v. 
WOZ-waarde 

€ 462,- Geen  € 744.000,- € 200.000,- (gemeente) € 944.000,- € 4,12 

Alkmaar Reclamebelasting +  
bijdrage aan Alkmaars 
Bolwerk 

Ondernemers € 27 - € 44 - € 100 - € 140 
gebaseerd op omvang 
reclame 
Alkmaars Bolwerk € 
100,- 

€ 332,- Ca. 4% € 270.000,- € 45.000,- (gemeente) 
€ 40.000,- (centrummanager, 
gemeente) 

€ 355.000,- € 3,27 

Arnhem Opslag OZB niet-wonin-
gen 

Ondernemers en vast-
goedeigenaren 

3,25%  € 235,- Geen € 400.000,- € 50.000,- structureel (ge-
meente) 
€ 50.000,- in projecten (ge-
meente) 

€ 500.000,- € 3,18 

’s-Hertogen-
bosch 

Reclamebelasting Ondernemers € 76 - €127 - € 178 - € 
229 - €280 - € 357 - € 
510 - € 663 - € 765 - € 
1.020 - € 1.275 o.b.v. 
WOZ-waarde 

€ 288,- Ca 1,3% € 265.000,- € 13.500,- (gemeente) 
€ 13.500,- (pandeigenaren, 
winkeliersvereniging, KHN, 
marktwezen) 

€ 294.000,- € 1,92 

Nijmegen Reclamebelasting + 
subsidie uit OZB niet-
woningen 

Ondernemers en 
vastgoedeigenaren 

€ 100 - € 200 - € 300 - € 
600 - € 1.000 o.b.v. 
WOZ-waarde 

€ 167,- 20% € 125.000,- reclamebelas-
ting 
€ 265.000,- OZB van vast-
goed, geen vaste opslag 
+ € 50.000,- incidenteel in 
projecten 

 € 420.000,- € 2,39 

Breda Reclamebelasting + BIZ 
op deelgebiedsniveau 

Ondernemers en vast-
goedeigenaren 

€ 275 - € 750, € 1,40 per 
1.000 WOZ-waarde 

€ 415,- Geen € 400.000,- reclamebelas-
ting 
 € 250.000,- BIZ vastgoed-
eigenaren op straatniveau 

€ 250.000,- (gemeente) € 850.000,- € 4,63 

Haarlem BIZ Binnenstad Ondernemers  € 100 - € 200 - € 300 - € 
400 - € 500 - € 600 - € 
700 - € 800 - € 900 - € 
1.000 - € 1.100 - € 1.200 

€ 509,- 2,5% € 550.000,- € 50.000,- (gemeente) € 600.000,- € 3,76 

Leiden Opslag OZB niet-wonin-
gen 

Ondernemers en vast-
goedeigenaren 

5,3% € 156,- Geen € 340.000,- 
 

€ 365.000,- (gemeente) 
€ 50.000,- (projecten ge-
meente) 

€ 755.000,- € 6,07 

Maastricht Reclamebelasting Ondernemers € 634 - € 1.268 o.b.v. 
omvang reclame 

€ 362,-  Niet bekend € 480.000,-3 € 370.000,- (m.n. ondernemers, 
varieert) 
€ 300.000,- (satelliet stichtin-
gen) 

€ 850.000,- € 6,93 

Groningen Opslag OZB niet-wonin-
gen 

Ondernemers en vast-
goedeigenaren 

6% € 230,- Geen € 627.000,- € 80.000,- (gemeente), jaarlijks 
wisselend 
Aanvullende subsidie Provincie 
en FOG 

€ 707.000,- € 3,49 
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4.4. Citymarketing 

Bij citymarketing gaat het om het profileren van zowel de bin-
nenstad als de stad/gemeente met al haar onderscheidende 
gebieden als geheel. De volgende paragrafen geven inzicht in 
de organisatie en de bijbehorende budgetten van de citymar-
keting in vergelijkbare (binnen)steden. 
 
Organisatiestructuur 
De benchmark in tabel 3 laat zien dat m.u.v. ‘s-Hertogenbosch 
de citymarketing heeft geborgd in een externe organisatie; in 
de meeste gevallen in de vorm van een stichting. Enkel de 
gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen de citymarketing 
voor een deel in een B.V. onder te brengen. Door de verant-
woordelijkheid te delen met meerdere partijen uit de (bin-
nen)stad, regio én de gemeente ontstaat een platform waar-
binnen men samen eigenaarschap met betrekking tot de city-
marketing voelt. Hierdoor kan tevens een verdeling van taken 

 
 

plaatsvinden, waardoor zowel op strategisch, als tactisch en 
operationeel niveau een vergroting van de slagkracht plaats 
kan vinden. Daarnaast zorgt deze positie ervoor dat er naast 
de structurele gemeentelijke bijdragen ook andere inkomsten-
stromen aangeboord kunnen worden.  
 
In vergelijking met de benchmarksteden is eveneens te zien 
dat de personele bezetting van de citymarketing in Nijmegen 
beduidend kleiner is dan in benchmarksteden. Hoewel het 
aantal fte’s onbekend is, laat de minimale bezetting van 9 per-
sonen in Dordrecht reeds een groot verschil zien met Nijme-
gen. Hier moet worden opgemerkt dat (een deel van) de city-
marketingorganisaties in de benchmark naast de promotie van 
de stad ook een deel van de evenementenorganisatie en/of 
regie daaromtrent op zich nemen, evenals het stimuleren van 
congressen en beurzen in de steden. Dit is het geval in Dor-
drecht, Eindhoven en Haarlem. 
 

 

Financiering 
De totale budgetten die worden gebruikt ten behoeve van de 
citymarketing van de benchmark steden liggen allemaal vrij 
ver boven het budget dat de Nijmeegse citymarketing tot haar 
beschikking heeft. De gemeente Eindhoven is hierin een uit-
schieter aan de bovenzijde. In totaal hebben de twee organi-
saties een begroting van circa €8.500.000. De gemeente Nij-
megen heeft met de €350.000 die vanuit de gemeente vrijge-
maakt worden het kleinste budget tot haar beschikking. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de te besteden uren van 1 fte 
buiten deze begroting vallen en de gemeente Nijmegen daar-
mee geen personele kosten van het bestemde budget af hoeft 
te halen.  
Kijken we naar de financieringsstromen waaruit de begrotin-
gen zijn opgebouwd, valt het op dat het volledige budget voor 
de citymarketing (m.u.v. de binnenstadpromotie uit het onder-
nemersfonds) in de gemeente Nijmegen door de gemeente 
zelf wordt opgebracht.  

 

 Organisatievorm Gemeentelijke bijdrage Overige inkomsten Personele bezetting (incl. directie/bestuur) Organisatiekosten Totale budget citymarketing 
Dordrecht Stichting € 1.500.000,- 

€ 388.000,- (regionale VVV. 
Gaat fuseren) 

Niet bekend 9 medewerkers Niet bekend Niet bekend 

Eindhoven Stichting + BV € 700.000,-  € 7.800.000,-  11 medewerkers Eindhoven365 

26 medewerkers Eindhoven247 

€ 725.000,- Eindhoven365 
€ 1.530.000,- Eindhoven247 

€ 1.800.000,- Eindhoven365 
€ 6.700.000,- Eindhoven247  

Alkmaar Stichting € 325.000,- (structureel) 

€ 180.000,- (projecten) 

€ 285.000,- 13 medewerkers € 340.000,- € 790.000,-  

Arnhem Stichting € 300.000,- (huidig) 
€ 540.000,- (ambitie) 

€ 660.000,- (ambitie) Niet bekend Niet bekend € 300.000,- (huidig) 
€ 1.200.000,- (ambitie) 

’s-Hertogenbosch Gemeente Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend 
Nijmegen Gemeente € 250.000,- (huidig) 

€ 350.000,- (2020) 
- 1 medewerker Niet van toepassing € 250.000,- (huidig) 

€ 350.000,- (2020) 
Breda Stichting   12 medewerkers Niet bekend € 700.000,- 
Haarlem Stichting € 550.000,- € 600.000,- 10 medewerkers € 390.000,- € 1.150.000,- 
Leiden Stichting € 1.350.000,- € 1.450.000,- 17 medewerkers Niet bekend € 2.800.000,- 
Maastricht Stichting € 880.000,- € 2.120.000,- 14 medewerkers Niet bekend € 3.000.000,- 
Groningen Stichting € 1.000.000,- Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Tabel 24 – Benchmark organisatievormen & financiering citymarketing (bedragen zijn afgerond).
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Evenementen  
Binnen diverse gemeenten wordt ervoor gekozen om de 
organisatie van evenementen die bijdragen aan het merk 
van de stad onder te brengen bij de partijen die eveneens 
de citymarketing als taak hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
in Dordrecht, Eindhoven, Alkmaar en Leiden. Dezelfde par-
tijen dienen vaker ook als loketfunctie voor organisatoren 
van evenementen en voeren regie en/of advies rondom de 
programmering in de stad. Door deze verantwoordelijkheid 
bij eenzelfde organisatie te leggen als de citymarketing ont-
staat er grip op de promotiewaarde van de diverse activi-
teiten en evenementen die in de (binnen)stad plaatsvinden 
en hoe deze bijdragen aan de profilering van de stad.  
 

 



BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen 

www.bro.nl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


