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1. Inleiding
Op 28 oktober 2014 heeft het college van B&W de nota “Evaluatie Uitstallingenbeleid
(2014/364897) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
Deze nota is besproken in de raadscommissie Ontwikkeling op 13 november 2014.
Inmiddels is de inspraakronde afgerond. Deze ronde heeft niet tot nadere wijzigingen van het
eerder aangepaste uitstallingenbeleid geleid. Het geactualiseerde uitstallingenbeleid kan nu
worden vastgesteld door het college.
2. Besluitpunten college
1.Het college stelt het geactualiseerde Uitstallingenbeleid vast;
2. Het college trekt de volgende onderdelen van het beleid in:
De nota “Lastenverlichting: Reclame- en Uitstallingenbeleid (2013/50350):
- Hoofdstuk 2, de regels die betrekking hebben op uitstallingen
- Bijlage 2, kaartje van straten met uitstalverbod;
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Ontwikkeling.
3. Beoogd resultaat
Vereenvoudiging van het uitstallingenbeleid met duidelijke algemene regels op basis van de
criteria: een schone stad (geen verrommeling), een veilige stad (afgestemd op passanten- en
verkeersstromen en hulpdiensten), economische versterking (kwaliteit van de binnenstad en
aantrekkelijkheid van het straatbeeld voor bezoekers) en handhaafbaarheid (duidelijke regels
voor zowel ondernemers als handhavers).
4. Argumenten
Inspraak vanuit ondernemers is belangrijk
Naar aanleiding van de evaluatie van het Uitstallingenbeleid en de inspraakreacties van
individuele ondernemers en de Centrum Management Groep is het aantal regels verminderd
van 19 naar 8. Op basis van de inspraak zijn geen nieuwe wijzigingen voor de regels
gekomen. Aangegeven verandering in de evaluatienota is de opheffing van het uitstalverbod
voor de Anegang en Warmoesstraat. Daarmee is één gebied van Anegang, Kleine Houtstraat,
Schagchelstraat, Frankestraat en Warmoesstraat met een uniform uitstallingenbeleid ontstaan.
De algemene regels passen binnen de doelstellingen om te komen tot administratieve
lastenverlichting en deregulering (“Meer service, minder regels”) en binnen het economisch
beleid.

Mogelijkheden inspraak zijn benut
Winkeliers en ondernemersverenigingen die input hadden geleverd voor de evaluatie zijn per
mail geïnformeerd over de inspraakmogelijkheid (van 10 november 2014 tot 20 december
2014). Bekendmaking voor inspraak heeft ook voor een ieder plaats gevonden door publicatie
en ter inzage legging van de evaluatie. Dit heeft geen extra zienswijzen of inspraakreacties
opgeleverd. Eerder, bij de evaluatie van het beleid werd al geconstateerd dat maar 40
ondernemers van de 1100 ondernemers in de binnenstad die benaderd waren, gereageerd
hadden.
Daarmee kan geconcludeerd worden dat een meerderheid het aangepaste uitstallingenbeleid
ondersteunt.
Aanpassingen
De belangrijkste wijzigingen zijn: vermindering en verduidelijking van het aantal regels en
opheffing van het uitstalverbod voor de Anegang en de Warmoesstraat.
Er zijn minimale financiële consequenties (precario).
Dit besluit kan een minimaal positief effect hebben op de precario-opbrengst.
5. Risico’s en kanttekeningen
Met dit geactualiseerde beleid dat voorgelegd is aan de ondernemers, verwachten we nu niet
veel tegenstellingen meer.
6. Uitvoering
Na vaststelling van het geactualiseerde uitstallingenbeleid komt er een aangepaste folder met
regels voor ondernemers en prioritering door handhaving. Ook wordt het nieuws gedeeld via
de site van de CMG, en sociale media.
7. Bijlagen
A- Nota van Zienswijzen
Het college van burgemeester en wethouders,
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