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1. Inleiding
Het ‘Huis voor de Binnenstad’ vormt een samenwerking tussen de verschillende partijen in de binnenstad van Nijmegen.
De samenwerkingsorganisatie heeft tot doel meer bezoek aan
de binnenstad en hogere bestedingen te realiseren. De verschillende projecten vanuit het Huis voor de Binnenstad worden 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 Binnenstadsfonds in 2019 heeft de afhankelijkheid van de subsidieverstrekking verkleind. In het kader van de subsidieverstrekking vanuit het Ondernemersfonds heeft Tastforce Ondernemersfonds Nijmegen gevraagd naar een onderzoek naar alternatieve financieringsbronnen, en de daaraan verbonden
organisatiestructuur, om de afhankelijkheid van het Ondernemersfonds te verkleinen en te komen tot een duurzaam geborgde financiering van de samenwerking in de Nijmeegse
binnenstad.

Opbouw
Om antwoorden op deze vragen te formuleren wordt in hoofdstuk 2 eerst de samenwerkings- en financieringsstructuur in
de binnenstad van Nijmegen geschetst. Vervolgens is in
hoofdstuk 3 het advies uiteengezet ten aanzien van de toekomstige 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 Nijmegen 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 gemaakt.

Dit rapport gaat in op de volgende onderzoeksvragen:

Hoe wordt in vergelijkbare binnensteden de samenwerking in de binnenstad gefinancierd? Welke partijen zijn
hier verantwoordelijk voor en op welke wijze?

Hoe wordt in vergelijkbare steden de citymarketing georganiseerd? 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 optimalisering van de organisatie van citymarketing?
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2. Stand van Zaken Binnenstad Nijmegen
Dit hoofdstuk schetst de huidige stand van zaken met betrekking tot de organisatie- en de financieringsstructuur van de samenwerking 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 werklocaties en werklocatiemanagement, binnenstadpromotie en
losse projecten die de lokale economie en/of het ondernemerschap 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 betaald. De hoogte en doorloop van deze subsidie is daarmee
door de gemeente jaarlijks vast te leggen. De Nijmeegse binnenstad 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 ondernemersklimaat. De ondernemers en hun economisch belang
staan daarom centraal bij de promotie van de Nijmeegse binnenstad. Enkele voorbeelden van inspanningen die middels
de budgetten uit het ondernemersfonds mogelijk worden gemaakt zijn een bezoekerswebsite, campagnes die off- en on-
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line mensen verleiden de binnenstad te bezoeken, evenementen 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 middelen. De gemeente wordt door de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen geadviseerd over de diverse subsidieaanvragen 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 Binnenstad en een kwaliteitszetel op basis van coöptatie. De portefeuillehouder verantwoordelijk voor Economie, Werk en Inkomen en Toerisme is adviserend lid. De taken van deze adviescommissie 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 deskundigen.

dragen aan een gezonde binnenstadeconomie. De afhankelijkheid van de subsidie uit het Ondernemersfonds neemt hiermee 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 reclamebelasting 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 gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. In afbeelding 2 is
te zien hoe de tarieven voor de gebruikers niet-woningen verdeeld zijn. De opbrengsten die hieruit voortkomen zijn geraamd 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.

Reclamebelasting
Het Huis voor de Binnenstad is in 2019 gestart met het Binnenstadfonds 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-
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ningmeester. Tevens hebben voor de diverse gebiedsorganisaties 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 binnenstadmarketing en secretariële ondersteuning wordt vanuit
ACBN Evenementenbureau Nijmegen voorzien.

Afbeelding 1 – Afbakening van het gebied van het Binnenstadfonds

Straatorganisaties die minimaal de helft van de ondernemers
uit het gebied vertegenwoordigen kunnen aanspraak doen op
een bijdrage uit het activiteitenbudget van het Binnenstadfonds. 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 gemeente maakt gebruik van het BTW-compensatiefonds, waardoor de gemeente deze gelden budgetneutraal terug kan hevelen op het Ondernemersfonds. Het Huis voor de Binnenstad
zal het Binnenstadsfonds op gelijke wijze gaan behandelen.

Afbeelding 2 – Tarieven in euro’s per jaar, vrijgesteld van BTW

Het Huis voor de Binnenstad
De subsidies van het Binnenstadfonds en het Ondernemersfonds 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 afgevaardigden uit de gebiedsorganisaties en twee kwaliteitszegels 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-
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Afbeelding 3 – Organogram Huis voor de Binnenstad
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2.2.

Citymarketing

Naast de binnenstadpromotie die vanuit het Ondernemersfonds gefinancierd wordt, werkt de gemeente ook aan citymarketing. Op dit moment wordt deze gemeentebrede citymarketing volledig uit gemeentelijke gelden betaald. Er is hiervoor in 2019 een budget van €250.000 voor gereserveerd, in
2020 zal dit €350.000 worden. Momenteel is het volledige citymarketingprogramma voor de stad Nijmegen enkel geborgd
binnen de gemeente. Er is hier 1 fte voor beschikbaar. De binnenstadpromotie valt met name onder het Huis voor de Binnenstad. De promotie van de binnenstad gebeurt op dit moment 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 Nijmegenaren het gesprek gevoerd om de visie, ideeën en uitvoering hiervan verder vorm te geven. 22 oktober 2019 is hiervoor een eerste bijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding
hiervan is de gemeente Nijmegen voornemens een kwartiermaker aan te stellen om nader onderzoek naar de geschikte
samenwerkingsvormen omtrent de citymarketing uit te voeren.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van arbeidsuren binnen 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 marketingcampagnes op te pakken.
De eerste stappen richting een gemeenschappelijke uitvoering zijn gezet met de oprichting van de overkoepelende website www.intonijmegen.nl. Deze website is gemaakt in samenwerking met Nijmegen Cultuurstad, Huis voor de Binnenstad,
Visit Arnhem Nijmegen, Stichting Zomerhoofdstad en de gemeente Nijmegen. De krachten van deze partijen zijn gebundeld om de diverse activiteiten (cultuur, erfgoed, natuur, winkels en horeca) die de stad Nijmegen te bieden heeft in één
overzichtelijke omgeving weer te geven. Vanuit deze gezamenlijke 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 evenementen in de gemeente zijn ondergebracht bij ACBN Evenementenbureau Nijmegen – Stichting Vierdaagsefeesten. Andere evenementen zoals het Huis van Sinterklaas en de Nijmeegse 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.

1
Huis voor de Binnenstad, RBT KAN, stichting ACBN/Vierdaagsefeesten,
Cultuur Netwerk Nijmegen/Nijmegen Cultuurstad en de stichting Zomerhoofdstad.
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Dit hangt ook samen met de begripsverwarring omtrent het
‘Ondernemersfonds’ waarvan sprake is in Nijmegen en de discussie van wie het geld is uit het ‘Ondernemersfonds’:
De gemeente ziet het ‘Ondernemersfonds’ als een bijdrage/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 vastgoedeigenaren.
In andere binnensteden wordt er van een ‘Ondernemersfonds’
gesproken, wanneer geld vanuit de ondernemers- en of vastgoedsector structureel geoormerkt is om te investeren in winkel- of bedrijfsgebieden. Hier is in Nijmegen geen sprake van.
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Gemeentelijke subsidie

Reclamebelasting

BIZ

OZB-opslag

OZB

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 scenario’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 structurele subsidie in voor de komende 5 jaar voor het Huis
voor de Binnenstad. De reclamebelasting blijft gehandhaafd. 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 geformaliseerd 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 geïntroduceerd worden. In ruil hiervoor stelt de gemeente ook
een structurele financiering aan het Huis ter beschikking.

Eigenaren
Ondernemers
Huidig

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 contraproductief werkt voor de samenwerking. Met de huidige financieringsstructuur zakt het Huis van de Binnenstad weg in
de benchmark in de wijze waarop publiek-private financiering
wordt neergezet in binnenstadsamenwerking. In andere binnensteden is over het algemeen namelijk wel voor de lange
termijn structurele financiering, vanuit de diverse partners, geborgd.

Gemeente
Eigenaren

Scenario A.

Financiering Huis voor de Binnenstad

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

Ondernemers
Gemeente
Eigenaren

Scenario B.

3.1.

Ambitie
Naar de toekomst toe vormt structurele financiering, gevoed
door ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, het uitgangspunt. Daarbij dient de hoogte van het totale budget gevoed 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 ontoereikend zijn. Een verdere verlaging, zoals nu voorgesteld is, is in
ieder geval onwenselijk.

Ondernemers
Gemeente
Eigenaren

Scenario C.

3. Advies

Ondernemers
Gemeente
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Advies BRO
Voorstel is de financiering vanuit vastgoedpartijen en gemeente Nijmegen beiden te borgen omdat zowel ondernemers, gemeente als vastgoedeigenaren gebaat zijn bij een
sterke samenwerking en gezamenlijke project uitrol in de binnenstad en daarmee een economisch sterke, leefbare binnenstad. Het Huis voor de Binnenstad heeft de afgelopen jaren
haar meerwaarde als structurele partner voor de ondernemers 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 beschikking 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 werklocaties budget ter beschikking komt vanuit de vastgoedsector om structureel te investeren, middels trekkingsgebieden. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een
gebruikersbijdrage (= ondernemers), waardoor een ondernemersbijdrage gemeentebreed in de diverse gebieden tevens geborgd is.
2. Er wordt een BIZ-vastgoed geïntroduceerd voor de binnenstad. Voordeel hiervan is dat het een wettelijk gelegitimeerd instrument is wat na 5 jaar geëvalueerd dient te
worden en niet zomaar klakkeloos kan worden doorgezet. Bij wetgeving is het verplicht het draagvlak aan te tonen (50% opkomst WOZ-objecten waarvan twee derde
voor). Dit vormt tevens een afbreukrisico: de draagvlakeisen zijn hoog.
Bij extra opbrengsten vanuit de vastgoedsector, kan in het
College- en Raadsvoorstel geborgd worden welk bedrag hier
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structureel vanuit de gemeente Nijmegen tegenover wordt gesteld. BRO wil nadrukkelijk meegeven dat beide instrumenten
een zeer groot afbreukrisico kennen wanneer deze niet gepaard 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-belasting ligt in Nijmegen wel drie keer hoger dan in veel referentiesteden. Wanneer de gemeente het huidige Ondernemersfonds ziet als een ‘subsidie’ vanuit de gemeente, deze niet
gaat verhogen en er tevens vanuit de vastgoedsector aanvullende middelen worden gevraagd, dan zal dit niet op draagvlak 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 noodzakelijk. Wanneer dit gerealiseerd kan worden, kan er op termijn
gekeken worden naar het eventueel verhogen van de reclamebelasting 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 aantal overwegingen mee om de organisatie te optimaliseren:

Wanneer de bijdrage vanuit de gemeente en de vastgoedsector 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 bestuurszetels 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 vastgoedsector.
- Voor de gemeente Nijmegen is het voorstel de inhoudelijke 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 verantwoordelijkheden. Door afspraken vast te leggen
komt er meer focus waardoor er meer impact gerealiseerd 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 vertegenwoordiging is het van belang dat er op werkgroep niveau op het gebied van ‘Marketing en promotie’ afstemming plaatsvindt. Ook is het denkbaar, vanwege afstemming met citymarketing, dat ACBN, het Huis en de citymarketing in hetzelfde pand gevestigd worden, wanneer
citymarketing buiten de gemeentelijke organisatie gepositioneerd 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 leegstandsbestrijding, 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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3.3.

breiden en rollen nadrukkelijker te gaan scheiden (directeur / regisseur versus het uitvoeringsteam).
Rapporteren en communiceren over successen die het
Huis ‘op haar naam’ mag schrijven is wenselijk om richting betrokkenen duidelijk te maken (Taskforce Ondernemersfonds, 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 betrokken is, maar niet wat hun exacte rol is in het geheel.
Gemeentebreed vormt een aandachtspunt dat de Taskforce 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.



Citymarketing

Momenteel is de gemeente Nijmegen volop bezig met de ontwikkeling 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 noodzakelijk 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
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tot citymarketing voelt. Daarnaast zorgt deze positie ervoor dat er naast de structurele gemeentelijke bijdragen
ook andere inkomstenstromen aangeboord kunnen worden. In Nijmegen is er momenteel € 350.000,- voor citymarketing 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 profilering bij bedrijven blijft met name achter. Het betrekken
van bedrijven (de ‘captains of industry’) vormt de uitdaging, ook om de ‘Health-Valley’ kant sterker te gaan belichten. Eventuele samenwerking met andere regio’s, zoals Brainport, behoort in die zin ook tot de mogelijkheden.
Momenteel wordt marketing via diverse kanalen opgepakt in Nijmegen. Denk aan de gemeente, de ACBN, via
het werklocatiemanagement, het Huis voor de Binnenstad en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Hierdoor
werken partijen langs elkaar heen en worden budgetten
niet doeltreffend ingezet. Eén visie en coördinatie op citymarketing wordt noodzakelijk geacht om het merk en
de gekozen lijn hierin te bewaken. Op deze manier kunnen 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 voorgaande, 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. Uitdaging is nu deze lijn langdurig vast te houden. Door met
thema(jaren) te werken kunnen activiteiten en campagnes aan geschiedenis en bijzondere momenten gehangen 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 financieringsstructuren en organisatie van de samenwerking in de binnenstad
en de citymarketing te kunnen vergelijken wordt in dit hoofdstuk een benchmarkonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is
uitgevoerd onder tien steden, elk geselecteerd op basis van
de omvang van het aanbod publieke functies in de binnenstad. Onderstaande tabel geeft de steden weer die in de benchmark zijn opgenomen, het gaat om vijf binnensteden die
kleiner zijn en vijf binnensteden die groter zijn dan de binnenstad van Nijmegen. Bij de selectie van de binnensteden is gekeken naar het aantal publieke functies, dat wil zeggen de
winkels, leisure en dienstverlening in een binnenstad.
Aantal publieke functies

Aantal inwoners

777

118.426

Dordrecht
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

Tabel 1 – Gemeenten in de benchmark

4.1.

Organisatie

De opbouw van de organisatie centrum- of binnenstadsmanagement in de benchmarksteden kent een diverse invulling.
Centrale doelstelling van de organisatie focust zich op verster-
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king van het economisch functioneren, waarbij ook de leefbaarheidsaspecten van een binnenstad steeds meer in overweging 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 ondernemers 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 benchmarksteden. De organisatie varieert van zeer licht (overlegplatform om ontwikkelingen af te stemmen, zoals in Dordrecht en ’s-Hertogenbosch) naar een overlegstructuur
met een convenant waarin ambities zijn vastgelegd (o.a.
Haarlem, Groningen en Alkmaar) naar een Stichtingsstructuur 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 gewerkt met een Raad van Advies (Leiden en Maastricht) of
een Raad van Toezicht, naast de werking van een bestuur.

In sommige gemeenten wordt vanuit de koepel van het
Ondernemersfonds projecten ondersteund of geïnitieerd,
zoals in Breda (ondernemers) en Eindhoven (ondernemers 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 Ondernemersfonds wel nadrukkelijker een regisserende rol in de projecten.
Tactisch / operationeel niveau
Op tactisch niveau is veelal een professional actief die op tactisch en/of operationeel niveau uitvoering geeft aan de organisatie. 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 uitvoeringsteam op project- of themaniveau. Dit is in onder andere 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. vastgoedeigenaren).
Relatie met citymarketing
In sommige organisaties schuift een afvaardiging van de citymarketing op strategisch niveau aan in het bestuur. Dit is onder andere in Dordrecht, Haarlem en Leiden het geval. In andere organisaties wordt de verbinding meer op uitvoeringsniveau gezocht, zoals in Arnhem. Daar waar de organisatie
meer vanuit de ondernemers- en of vastgoedeigenaren wordt
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opgepakt, staat de citymarketingorganisatie vaak meer op afstand.
Reflectie op organisatie Nijmegen
De organisatie in de binnenstad van Nijmegen is sterk gebouwd op de ondernemers, met gebiedsvertegenwoordigers
die het bestuur vormen. Hoewel de vastgoedsector en de horeca 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 Binnenstad en wordt niet vormgegeven binnen een convenantstructuur, zoals in diverse andere steden het geval is. Wel wordt
aangenomen dat hier nadrukkelijk overleg over is met de gemeente, binnen het tweewekelijks overleg. Omdat de citymarketing 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 operationeel niveau binnenstedelijke promotie voor een belangrijk
deel voor haar rekening (on- en offline campagnes, social media en mede-ontwikkeling van bezoekerswebsite ‘intonijmegen’).

4.2.

Financiering

In de benchmarksteden zijn een drietal financieringsinstrumenten te onderscheiden die de hoofdbron van inkomsten
vormen voor centrummanagementorganisaties: reclamebelasting, Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) en de opslag 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 financieringsstructuur is, met trekkingsrechten naar de individuele gebieden. De BIZ en de reclamebelasting kunnen naar wens begrensd worden, maar dienen wel aaneengesloten gebieden te
zijn. Dit houdt in dat het kernwinkelgebied, de gehele binnenstad 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 gezien worden als een ‘ondernemersfonds, zoals dat in Groningen, Leiden en Arnhem geregeld is. De hoogte van de OZBheffing exclusief de gevoerde opslag zoals deze is doorgevoerd in Arnhem, Leiden en Groningen is weergegeven in tabel 2. Opvallend is dat Nijmegen enkel bij de eigenaren deze
belasting heft en dat hier een relatief hoog tarief wordt opgelegd. Het tarief ligt vele malen hoger dan in andere binnensteden.

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 verschillen echter sterk, tussen € 200.000 en € 900.000 op jaarbasis. De totale begroting waar het Huis voor de Binnenstad
op draait (€ 420.000) zit wat onder het gemiddelde in de benchmark, zoals af te lezen is uit tabel 3.
Enkel Dordrecht, ’s-Hertogenbosch en Alkmaar zitten lager.
Belangrijke opmerking hierbij is dat Dordrecht en ‘s-Hertogenbosch zijn zich momenteel aan het beraden zijn op de professionalisering van binnenstadsmanagement en een daarbij behorende 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 reclamebelasting wordt het meest gehanteerd (in de helft van de gevallen, 5x), gevolgd door de opslag op de OZB (3x) en de
BIZ (2x). De gemiddelde bijdrage in Nijmegen per ondernemer (€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 benchmarksteden (5) dragen naast de gemeente en de ondernemers ook de vastgoedeigenaren bij aan het centrummanagement. Dit kan enkel via een BIZ of een extra opslag
op de OZB. In Nijmegen wordt het budget afkomstig uit
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het Ondernemersfonds feitelijk opgebracht door de vastgoedeigenaren, omdat in Nijmegen enkel een OZB-opslag voor eigenaren wordt geïnd. Er van uitgaande dat de
helft van de inkomsten uit een gecombineerde BIZ of extra opslag op de OZB door vastgoedeigenaren worden
ingebracht in andere steden, variëren de opbrengsten
vanuit deze partij tussen € 156 en € 460 per vastgoedeigenaar. In Nijmegen komt het neer op een gemiddeld bedrag van € 285 per vastgoedeigenaar. Dit zit wat boven
het gemiddelde ten opzichte van andere binnensteden.
Gemeente: de gemeentelijke subsidie aan centrummanagement fluctueert sterk in de benchmarksteden. In
Maastricht en ’s-Hertogenbosch wordt er nauwelijks subsidie versterkt, tot ruim € 400.000 in Leiden. Nijmegen zit
met € 50.000 per jaar aan de onderkant van de benchmark. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat gemeenten 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 centrummanagement.
Overige partners: Nijmegen en haar benchmarksteden
halen nauwelijks aanvullende inkomsten uit overige partners, 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 investeren. Opvallend is dat hier de gemeente juist niet subsidieert. In Groningen is er sprake van een Provinciale subsidie.

Concluderend kan gesteld worden dat het Huis voor de Binnenstad 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 vertroebeld door de wijze waarop het budget uit het Ondernemersfonds geïnterpreteerd mag worden. Mag dit gezien worden 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 Ondernemersfonds als een gemeentelijke subsidie gezien mag worden.

4.3.

BTW-aspecten

De manier waarop centrummanagementorganisaties, Bedrijven 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 gemeente 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 onbelaste bedragen over te maken aan de partij die een projectaanvraag indient. Die partij (in deze bijvoorbeeld het
Huis voor de Binnenstad) dient vervolgens zelf een BTWplicht aan te vragen. Dit is in Arnhem het geval. Het alternatief is 21% van de inkomsten mis te lopen.
2. Als Ondernemersfonds BTW-plicht aanvragen en de
BTW op de betaalde facturen terugvorderen, plaatsvervangend voor de partij die de aanvraag doet. Deze variant 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-belaste 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, cultuur en onderwijs. Maar ook de vastgoedeigenaren zullen
deels niet BTW-plichtig zijn. De mate waarin ‘Ondernemersfondsen’ als BTW-plichtig wordt aangemerkt, verschilt regionaal en per ‘Ondernemersfonds’. Sommige Ondernemersfondsen 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 belastinginspecteur.

2

BTW-besluit Staatscourant-2011-21834, paragraaf 6.3.7
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Soort financiering

Budget
ondernemers
en/of
vastgoedfonds

Tarieven

Gemiddelde
bijdrage

Perceptiekosten

Budget
ondernemers en/of vastgoedfonds

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 vastgoedeigenaren

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

€ 462,-

Geen

€ 744.000,-

€ 200.000,- (gemeente)

€ 944.000,-

€ 4,12

Alkmaar

Reclamebelasting +

Ondernemers

€ 27 - € 44 - € 100 - € 140
gebaseerd op omvang
reclame

€ 332,-

Ca. 4%

€ 270.000,-

€ 45.000,- (gemeente)

€ 355.000,-

€ 3,27

€ 500.000,-

€ 3,18

€ 294.000,-

€ 1,92

€ 420.000,-

€ 2,39

€ 250.000,- (gemeente)

€ 850.000,-

€ 4,63

€ 600.000,-

€ 3,76

€ 755.000,-

€ 6,07

€ 850.000,-

€ 6,93

€ 707.000,-

€ 3,49

bijdrage aan Alkmaars
Bolwerk

Alkmaars
100,Arnhem

Opslag OZB niet-woningen

Ondernemers en vastgoedeigenaren

Bolwerk

€ 40.000,- (centrummanager,
gemeente)

€

3,25%

€ 235,-

Geen

€ 400.000,-

€ 50.000,meente)

structureel

(ge-

€ 50.000,- in projecten (gemeente)
’s-Hertogenbosch

Reclamebelasting

Nijmegen

Reclamebelasting
+
subsidie uit OZB nietwoningen

Ondernemers
en
vastgoedeigenaren

Reclamebelasting + BIZ
op deelgebiedsniveau

Ondernemers en vastgoedeigenaren

Breda

Ondernemers

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

€ 288,-

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

€ 167,-

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

€ 415,-

Ca 1,3%

€ 265.000,-

€ 13.500,- (gemeente)
€ 13.500,- (pandeigenaren,
winkeliersvereniging,
KHN,
marktwezen)

20%

€ 125.000,- reclamebelasting
€ 265.000,- OZB van vastgoed, geen vaste opslag
+ € 50.000,- incidenteel in
projecten

Geen

€ 400.000,- reclamebelasting
€ 250.000,- BIZ vastgoedeigenaren op straatniveau

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)

Leiden

Opslag OZB niet-woningen

Ondernemers en vastgoedeigenaren

5,3%

€ 156,-

Geen

€ 340.000,-

€ 365.000,- (gemeente)

Reclamebelasting

Ondernemers

€ 634 - € 1.268 o.b.v.
omvang reclame

Maastricht

€ 50.000,meente)
€ 362,-

Niet bekend

€ 480.000,-3

(projecten

ge-

€ 370.000,- (m.n. ondernemers,
varieert)
€ 300.000,- (satelliet stichtingen)

Groningen

Opslag OZB niet-woningen

Ondernemers en vastgoedeigenaren

6%

€ 230,-

Geen

€ 627.000,-

€ 80.000,- (gemeente), jaarlijks
wisselend
Aanvullende subsidie Provincie
en FOG

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
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waarin een gedeelte van deze opbrengst wordt gereserveerd als aflossing
voor het meebetalen aan de herinrichting van de openbare ruimte.
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4.4.

Citymarketing

Bij citymarketing gaat het om het profileren van zowel de binnenstad 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 citymarketing 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 verantwoordelijkheid te delen met meerdere partijen uit de (binnen)stad, regio én de gemeente ontstaat een platform waarbinnen men samen eigenaarschap met betrekking tot de citymarketing voelt. Hierdoor kan tevens een verdeling van taken

Dordrecht

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 inkomstenstromen 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 personen in Dordrecht reeds een groot verschil zien met Nijmegen. Hier moet worden opgemerkt dat (een deel van) de citymarketingorganisaties 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 Dordrecht, 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 uitschieter aan de bovenzijde. In totaal hebben de twee organisaties een begroting van circa €8.500.000. De gemeente Nijmegen heeft met de €350.000 die vanuit de gemeente vrijgemaakt 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 daarmee geen personele kosten van het bestemde budget af hoeft
te halen.
Kijken we naar de financieringsstromen waaruit de begrotingen zijn opgebouwd, valt het op dat het volledige budget voor
de citymarketing (m.u.v. de binnenstadpromotie uit het ondernemersfonds) in de gemeente Nijmegen door de gemeente
zelf wordt opgebracht.

Organisatievorm

Gemeentelijke bijdrage

Overige inkomsten

Personele bezetting (incl. directie/bestuur)

Organisatiekosten

Totale budget citymarketing

Stichting

€ 1.500.000,-

Niet bekend

9 medewerkers

Niet bekend

Niet bekend

€ 7.800.000,-

11 medewerkers Eindhoven365

€ 725.000,- Eindhoven365

€ 1.800.000,- Eindhoven365

26 medewerkers Eindhoven247

€ 1.530.000,- Eindhoven247

€ 6.700.000,- Eindhoven247

€ 285.000,-

13 medewerkers

€ 340.000,-

€ 790.000,-

€ 660.000,- (ambitie)

Niet bekend

Niet bekend

€ 300.000,- (huidig)

€ 388.000,- (regionale VVV.
Gaat fuseren)
Eindhoven

Stichting + BV

Alkmaar

Stichting

Arnhem

Stichting

€ 700.000,€ 325.000,- (structureel)
€ 180.000,- (projecten)
€ 300.000,- (huidig)
€ 540.000,- (ambitie)

€ 1.200.000,- (ambitie)

’s-Hertogenbosch

Gemeente

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Nijmegen

Gemeente

€ 250.000,- (huidig)

-

1 medewerker

Niet van toepassing

€ 250.000,- (huidig)

12 medewerkers

Niet bekend

€ 700.000,-

€ 390.000,-

€ 1.150.000,-

€ 350.000,- (2020)

€ 350.000,- (2020)

Breda

Stichting

Haarlem

Stichting

€ 550.000,-

€ 600.000,-

10 medewerkers

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 partijen 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 ontstaat er grip op de promotiewaarde van de diverse activiteiten en evenementen die in de (binnen)stad plaatsvinden
en hoe deze bijdragen aan de profilering van de stad.

vrijdag 20 december 2019

17

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen
www.bro.nl

