
.D
(D

(D

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

NrDatum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

het college van burgemeester en wethouders
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Onderwerp: Motie detailhandel dorpen
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lnleiding
Op 14januari2016 is bij de raadsbehandeling van de detailhandelsnota door de raad het amendement
"Detailhandel Dorpen" aangenomen, waarna op 4 februari 2016 de gemeenteraad de motie
'Detailhandel Dorpen' heeft aangenomen. Met het aannemen van het amendement en de motie is
vastgelegd dat voor Heerle, Moerstraten, Nispen en Wouwse Plantage de situatie van de detailhandel
zodanig is verweven met leefbaarheid, dat op d¡t punt uitwerking niet plaatsvindt in de
detailhandelsnota maar onder de noemer vitale wijken en dorpen.

Doel
Met deze raadsmededeling informeert ons college de raad over de wijze waarop wij uitvoering zullen
geven aan het amendement en de motie'Detailhandel Dorpen'.

lnformatie
Waar het bij dit thema om gaat is dat beleid en uitvoering/realisatie goed op elkaar aansluiten.
ln de detailhandelsnota is het beleid voor de genoemde dorpen weergegeven. Globaal geformuleerd
betekent dit het zoveel mogelijk behouden van voorzieningen voor de leefbaarheid in de dorpen en
initiatieven die hieraan bijdragen ondersteunen.
Wat betreft de realisatie van het beleid zijn er op hoofdlijnen twee mogelijkheden. Als er van
ondernemerskant een concreet verzoek ligt (bijv. op het gebied van vergunningen) dat rechtstreeks
bijdraagt aan het genoemde behoud of uitbreiding van de voorzieningen dan kan dit op de reguliere
wijze worden opgepakt. Dat betekent dat er waar mogelijk medewerking wordt verleend aan
detailhandelsinitiatieven die bij de gemeente bekend zijn of worden.
De aanpak binnen 'vitale wijken en dorpen' is een andere manier om initiatieven mogelijk te maken en
te inventariseren. Aan de hand van de vitaliteitskaarten zijn we immers door middel van dialoogsessies
en prioriteitstelling aan de slag met de wensen en initiatieven uit de wijken en dorpen.
Een goed voorbeeld van deze laatse werkwijze, is de reeds in gang gezette vitaliteitsactie "behoud
winkels" in Nispen. Tijdens de dialoogsessie is namelijk'Behoud winkels' als één van de prioriteiten
voor de vitaliteit van Nispen benoemd. Dit is tijdens een dorpsvergadering (in 2015) verder besproken
en daar hebben zich vier personen aangemeld om dit ondenverp gezamenlijk, met inwoners en
winkeliers, verder uit te gaan werken. Gedacht wordt aan loyaliteitsacties/ -programma's en wellicht
aanpassingen in het aanbod.
Op het moment dat in de andere dorpen zich initiatieven voordoen, dan zullen wij de bewoners en/of
ondernemers ook daar op maat ondersteunen. We sluiten ook daarbij aan bij de uitgangspunten die we
hebben opgenomen in het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen, te weten: goed plan, dan geld,
plannen moeten bijdrage aan de vitaliteit, samenkracht, permanente dialoog en van impuls naar een
duurzame aanpak.

Vervolg (procedure)
ln het kader van Vitale Wijken en Dorpen bieden wij uw raad meerdere tranches met vitalitetisacties
ter besluitvorming aan. Zodra vitaliteitsacties in het kader van detailhandel in de dorpen voldoende zijn
uitgewerkt, leggen wij deze derhalve aan uw raad voor. Daarmee incorporeren wij de uitwerking van de
het door uw raad aangenomen amendement en de aangenomen motie in de werkwijze van Vitale
Wijken en Dorpen



Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

W en Dorpen,

- Dekkers


