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Datum: 21juni2O17 Nr
Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Chantalvan van

Onderwerp:Verlenging samenwerking Collectief Roosendaal en binnenstadsfonds

Bijlage: Brochure "Collectief Roosendaal, Toen, Nu en in de Toekomst"
Samenwerkingsovereenkomst Binnenstadsmanagement Roosendaal
Kaartje met gewenste aanpassing reclamebelastinggebieden

lnleiding
Eind 2011 heeft de Raad ingestemd met het aangaan van een publiek-private samenwerking met
Cof lectief Roosendaal voor een periode van 5 jaar op basis van een gezamenlijk businessplan. Voor de
uitvoering van het plan is een binnenstadsfonds gevormd. Voor de voeding van het fonds is op verzoek
van Collectief Roosendaal de "Verordening reclamebelasting" ingevoerd, opdat ondernemers via
reclamebelasting hun bijdrage konden leveren. Tegelijkertijd is besloten om jaarlijks een vergelijkbaar
bedrag van gemeentewege beschikbaar te stellen. Hierdoor worden de kosten evenredig (50% - 50%)
gedragen door ondernemers en gemeente.
Dit jaar is het laatste jaar van de formeel vastgestelde samenwerking met Collectief Roosendaal. ïer
voorbereiding van een mogelijk vervolg heeft Collectief Roosendaal de samenwerking inmiddels met
haar leden positief geëvalueerd. ln samenspraak met de binnenstadsorganisatie heeft men bovendien
de ambities voor de komende jaren verkend. Dit heeft geleid tot een verzoek (nader toegelicht in de
bijgevoegde brochure "Collectief Roosendaal, Toen, Nu en in de Toekomst") om de huidige
samenwerkingsovereenkomst met 5 jaar (de periode 2017 tlm 2021) te verlengen, in het verlengde
daarvan de financiering voort te zetten en gelet op de ambities het fonds zelfs te verruimen.

Wij hebben op grond van artikel 2 l¡d 6 van de samenwerkingsovereenkomst (conform de gestelde
termijn van 6 maanden voor het verlopen van de overeenkomst) besloten om tegemoet te komen aan
het verzoek van Collectief Roosendaal en de samenwerkingsovereenkomst te verlengen voor een
periode van 5 jaar. Een tijdig besluit is van belang voor het afsluiten of verlengen van
(m eerjaren)contracten.

De inning van reclamebelasting is rechtsreeks gekoppeld aan deze samenwerking. De ALV van
Collectief Roosendaal heeft ingestemd met het voortzetten van de samenwerking en de inning van
reclamebelasting. Wij ondersteunen de conclusies van Collectief Roosendaal en zullen het voorstel om
de verordening voort te zetten en mogelijk ook aan te passen meenemen bij de jaarlijkse aanpassing
van de gemeentelijke belastingen.

Doel
Met de deze mededeling willen wij u informeren over het verzoek van Collectief Roosendaal en ons
besluit en onze overwegingen. Het gaat daarbij ook over het verzoek van Collectief om de verordening
reclamebelasting enigszins aan te passen. Wij achten voortzetting van deze publiek-private
samenwerking van belang voor het voortzetten van de inmiddels vertrouwde acties en ook het
waarmaken van nieuwe ambities in het kader van het aantrekkelijker maken van de binnenstad.

lnformatie
Het rapport "Roosendaal Gezonde Stad" is het uitgangspunt voor de prioritering van de binnenstad.
Het rapport gaat niet alleen over ruimtelijk-economische plannen (de hardware van de stad), waaraan
hard wordt gewerkt, maar ook over de software (smart retail city, marketing, evenementen en
activiteiten, data, veilig ondernemen, de aankleding en beleving). De hardware is vooral een
aangelegenheid van vastgoedpartijen, ontwikkelaars en gemeente; de software is echter van oudsher
vooral een zaak van samenwerkende ondernemers vooral in de retail en ín de horeca. Juist in dit
belang liggen de activiteiten van Collectief Roosendaal (de overkoepelende ondernemersvereniging in
de binnenstad) en de binnenstadsorganisatie in elkaars verlengde. Het is niet meer dan logisch dat
inmiddels sprake is van praktische werkorganisatie waarin goed wordt samengewerkt en gebruik
gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise. Via de reclamebelasting leveren ondernemers in de
binnenstad hun bijdrage.



Ter toelichting/ onderbouwing van ons besluit het volgende.

Er is de afqelopen iaren veelqedaan om de Roosendaalse binnenstad bekender. aantrekkeliiker en
veiliqer te maken. De activiteiten moeten actief worden voortqezet om de voor de stad bereikte
resultaten te waarboreen.
Collectief Roosendaal beschrijft in de eerdergenoemde brochure de bereikte resultaten. Grotendeels
gaat het om activiteiten, producten en processen die niet meer weg te denken zijn uit de binnenstad en
de promotie daarvan. Denk aan de hanging baskets, de sfeerverlichting, de banieren, de vele
winkelieracties, de activiteiten op koopzondagen, evenementen(programma's) als Winter in
Roosendaal, het keurmerk veilig ondernemen en daaruit voortvloeiende acties en activiteiten, de
promotiecampagnes rondom de koopzondag (huis-aan-huis) in de hele regio tot ver in België, Hallo
Roosendaal (als gids en als app), de promotionele samenwerking met Rosada, etc.
Duidelijk is ook dat de beschikbaarheid van professionals (binnenstadsmanager, WV e.a.) en verdere
professionalisering een must is.

Er is behoefte om extra te investeren in moderne methodes om de klant beter te dienen (servicel.
binden (lovaltvl en bereiken hromotieL
ln samenwerking met Collectief Roosendaal heeft de binnenstadsdirectie in een aantal co-design
(retail) sessies uitwerking gegeven aan de verschillende mogelijkheden om de binnenstad klaar te
maken voor de moderne consument en diens aankoopgedrag. Uiteindelijk is gekozen voor de
Roosendaalse binnenstad als "service en shop" centrum. De verdere productontwikkeling rondom om
dit thema (o.a. wifi, loyaltyprogramma's (evt. gekoppeld aan het parkeersysteem) en daarop gerichte
marketing) vergen extra investeringen. Het is logisch om in dit kader om een collectieve
ondernemersbijdrage te vragen. Omdat de huidige opbrengst Reclamebelasting in combinatie met de
gemeentelijk bijdrage (het Binnenstadsfonds) niet toereikend is zullen bestaande middelen deels
anders ingezet gaan worden en extra middelen toegevoegd moeten worden (zie verderop) .

Er is sprake van een meervoudiee aanleidinq om de tariefoebieden van de qemeenteliik verordenine
reclamebelastine aan te passen.
De keuze in het rapport Roosendaal Gezonde Stad voor een compacte binnenstad gelegen binnen een
nieuwe centrumring verdeelt de binnenstad over 2 gebieden (de compacte binnenstad en het gebied
daarbuiten); deze gebiedsindeling komt niet overeen met de huidige begrenzingen van de
tariefgebieden voor de reclamebelasting: autoluwe gebied (met een tarief van € 400,-) en het gebied
daarbuiten tot en met de huidige stadsring (€ 250,-). Collectief Roosendaal en de Stichtíng Promotie
Winkelstad Roosendaal hebben aangegeven voorstander te zijn van het vergroten van het gebied met
het €400,- tarief tot en met de nieuwe centrumring. Dit zorgt niet alleen voor een gebiedsmatch met
het rapport Roosendaal Gezonde Stad maar ook voor een eerlijke ondernemersbijdrage (er wordt
immers vooral geÏnvesteerd in de compacte binnenstad). Daarnaast zorgt het ook voor de gewenste
ophoging van het binnenstadsfonds. De extra opbrengst zal bepalend zijn met betrekking tot de
financiële haalbaarheid van nieuwe ambities.
Omgekeerd wordt gewerkt aan een businessplan die mogelijk aanleiding kan zijn om nog eens
specifiek naar de financieringsmogelijkheden te kijken,

Er is draaqvlak voor de voortzettine van de samenwerkine. de voortzettine van de activiteiten en het
veroroten van de ambitie en de daaruoor nodiqe aanpassinq van de verordeninq reclamebelastinq.
Collectief Roosendaal heeft het voortzetten van de samenwerking, het vergroten van de ambities en de
daarvoor nodige aanpassing van de reclamebelasting gebieden voorgelegd in de Algemene
Ledenvergadering. Daar werden de plannen ondersteund door de aanwezige leden. Gesteld mag
worden dat onder de (ca. 250) leden van Collectief Roosendaal voldoende draagvlak is voor de
voortzetting van de samenwerking, de huidige activiteiten en de huidige ondernemersbijdrage via
inning van reclamebelasting. Ook het belang van meer en nieuwe ambities en de noodzaak om
daarvoor het belastinggebied met het € 400,- tarief uit te breiden tot en met de nieuwe centrumring
werd op de ALV van Collectief Roosendaal ondersteund.
Deze laatste maatregel, die voor een honderdtal ondernemers leidt tot tariefsverhoging van € 250,-
naar € 400,- is door de Stichting Winkel Promotie Roosendaal voorgelegd aan de ondernemers in de
binnenstad.

Vervolg (procedure)
- Voor de komende jaren zal een businessplan worden opgesteld waarin de resultaten voor de

peiljaren 2019 en 2021 zullen worden beschreven. Naast deze concrete te leveren output zal de
outcome jaarlijks gemeten worden en gepresenteerd worden in een aparte binnenstadsmonitor.

- De middelen voor deze samenwerking zijn reeds geregeld in de gemeentebegroting. Aan de
uitgavenkant is (6.310.202) € 290.000,- opgenomen daar staat aan de inkomstenkant de



opbrengst reclamebelasting tegenover (€ 140.000,- na aftrek van de kosten van BWB). Vanaf dit
jaar wordt een opbrengst van ruim € 160.000,- verwacht omdat ook de Roselaar belastingplíchtig
wordt. Over de afgelopen jaren is gemiddeld sprake van een belastingopbrengst overeenkomstig
de verwachting en een verdubbeling van het opbrengstbedrag door de gemeente zoals begroot
waardoor vastgehouden kon worden aan de in de begroting opgenomen bedragen.
Met de genoemde toevoeging van de Roselaar-ondernemers aan het belastingplichtigenbestand
en het doorvoeren van de uitbreiding van het belastinggebied zal met ingang van 2017 sprake zijn
van een meeropbrengst en vanwege de verdubbeling ook een hogere gemeentelijke bijdrage.
Op basis van de verwachtingen zal nog bepaald worden of de nieuwe financieringsbehoefte
opgenomen moet worden in de aanbiedingsnota begroting 2017.

De communicatie met de ondernemers in de binnenstad heeft plaatsgevonden door Collectief
Roosendaal tijdens de ALV en de speciale bijeenkomst van de Stichting Winkel Promotie
Roosendaal. De communicatie werd ondersteund met de brochure "Collectief Roosendaal, Toen,
Nu en in de Toekomst" . Collectief Roosendaal werd daarbij ondersteund door de
binnenstadsdirectie.
Het formeel verlengen van de samenwerking is als zodanig een goed aan te grijpen pr-moment
voor het positioneren van deze samenwerking tussen Collectief Roosendaal, gemeente en
binnenstadsdirectie.

Een en ander zal in de verordening Reclamebelasting worden ven¡verkt. De verordeningen zullen
later dit jaar door de Raad worden behandeld..

Afsluiting
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Na
De

dezen,














