
C«atruiiiiiia,nagaiient Grotp Haartem
Kamer van Koophandel en Fabneken Amsterdam

De Ruyterkade 5

Postbus 2852 1000 CW Amsterdam

T 020 531 400 F 020 531 4799

www.kvk.nl

Leden van de gemeenteraad

Gemeente Haarlem

Postbus 511

2003 PB HAARLEM

Raadsadres

uw kenmerk ons kenmerk datum

10U.110 22 oktober 2010
Laurette van Halen
tel: 020-5314637

bijlagen onderwerp e-mail

'programma-akkoord en lhalen@amsterdam.kvk,nl
centrummanagement'

Geachte leden van de raad,

Haarlem heeft een geweldige binnenstad, met een landelijke voorbeeldfunctie voor centrummanagement.
Om dit te behouden en te versterken hebben de gemeente en ondergetekende convenantpartners voor
de 2® achtereenvolgende keer een convenant gesloten. Het huidige convenant (periode 2007-2012)
vormt het kader voor centrummanagement. In de Centrummanagement Groep (CMG) vindt afstemming
plaats over koers, beleid en uitvoering.

Om het convenant uit te voeren hebben alle partners zich gecommitteerd aan inspanningen. Ook de
gemeente heeft toezeggingen gedaan. In dit geval levert zij een belangrijke bijdrage voor de
centrummanager. Tot onze grote verbazing krijgen wij echter een brief van de gemeente met de
mededeling dat er "in de begroting de mogelijkheid tot bezuiniging van uw taken of uw organisatie is
opgenomen". De begroting van centrummanagement bedraagt ca. € 100.000 waarvan overheid en
bedrijfsleven ieder de helft voor hun rekening nemen. Het college wil het totale bedrag van € 50.000 voor
2011 halveren en voor 2012 helemaal schrappen. Het intrekken van een toezegging, op dergelijk korte
termijn, met ingang van 2011, zet het voortbestaan van het centrummanagement in Haarlem en haar
voorbeeldfunctie op scherp. Dit, terwijl de nabije toekomst grote uitdagingen en kansen biedt.

Het huidige convenant loopt tot medio 2012. Een tussenevaluatie is op 21 oktober jl. kort gepresenteerd
aan leden van de commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad. De nu voorgenomen
bezuinigingsmaatregel gaat de stad op termijn geld kosten. Het nadelige effect is groter dan u misschien
beseft:

• Het succes van de binnenstad komt niet vanzelf. Daar moeten we met elkaar hard aan werken. We
moeten met elkaar als partner kunnen opereren. Het signaal dat de gemeente met de
bezuinigingsmaatregel afgeeft aan haar private partners is niet positief voor de toekomst. De bijdrage
van de gemeeente, als partner in het convenant, kan net als de bijdrage van de private partners,
nooit op O gaan.

• Onmisbaar voor de binnenstad is de onafhankelijke centrummanager, publiek-privaat gefinancierd.
Menig proces en besluitvorming waarbij bedrijfsleven en overheid zijn betrokken, zouden niet of veel
moeizamer tot stand zijn gekomen zonder centrummanager. De centrummanager vormt daarmee het
fundament van de centrummanagementorganisatie. Met de bezuiniging op centrummanagement
wordt het 'communicatie-instrument' geschrapt, dat echter zijn waarde heeft bewezen. De
centrummanager is één post op de totale begroting, waarop niet bezuinigd moet worden. Er is
overigens al bezuinigd op de inzet van de centrummanager. De inzet is teruggebracht van 3 naar 2
dagen per week.
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Wij hebben begrip voor uw moeilijke opgave. Wij stellen voor om op korte termijn te kijken op welke
posten binnen de begroting van de Centrummanagement Groep bezuinigd kan worden, zodat de
bijdragen van zowel de overheid als het bedrijfsleven omlaag kunnen, zonder dat de effectiviteit van het
instrument verminderd. Daarnaast willen wij graag in gesprek gaan met de gemeente over de inzet van
de toeristenbelasting en een mogelijke verhoging.

Wij hopen echter dat u het huidige voorstel van het college goed afweegt tegen de nadelige gevolgen
ervan; voor de samenwerking met alle partners, voor de culturele ambitie van Haarlem en voor de
promotie van de binnenstad.

Met vriendelij

plv. directeur Kamer van Koophandel Amsterdam

Mede namens alle partners in de Centrummanagement Groep:

Vereniging van Eigenaren Binnenstad

Koninklijke Horeca Nederland, afd. Haarlem

Ondernemersvereniging City Haarlem

Culturele Instellingen

MKB Haarlem

Wijkraad Binnenstad

Wijkraad Vijfhoeks-Raaks-Doelen

Wijkraad Heiligenlanden-De Kamp
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