SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp:
Inbreng HUVO Centrumvisie

Vragen:
De horecavereniging HUVO en de afdeling Uden van Koninklijke Horeca Nederland maakt in haar
inbreng over het raadsadvies Strategische Uitgangspunten Centrumvisie Uden opmerkingen over het
tot nu toe gevolgde proces.
Wat ons daarbij raakt, zijn de sterke emoties die daarin tot uitdrukking komen en die de
samenwerking met het gemeentebestuur overschaduwen. Het lijkt er op alsof het participatieproces
niet op orde is en dat is in tegenspraak met de positieve berichtgeving daarover. Voor UdenPlus
voldoende aanleiding voor enkele schriftelijke vragen.
De HUVO stelt in haar inbreng dat de horecabranche zich niet serieus genomen voelt ondanks haar
prominente betekenis. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de UCO statuten, waarin
retailondernemers een meerderheid in het bestuur wordt toebedeeld.
1.
2.
3.

In welke mate herkent de wethouder zich in de kritiek van de HUVO over de positie van de
horecabranche?
Hoe belangrijk acht de wethouder een volwaardige betrokkenheid van de horecabranche voor
het realiseren van een nieuwe centrumvisie?
Hoe denkt de wethouder de relatie met de HUVO te herstellen c.q. te verbeteren?

De HUVO pleit voor een volwaardige en overkoepelende centrumorganisatie met een aantal
uitgangspunten, te weten dat het gemeentebestuur de status van de opbrengst reclamebelasting
erkent als gelden welke onvoorwaardelijk aan de centrumondernemers toekomen en waarbij
ondernemers zelf de opzet van hun brancheorganisatie bepalen met het gemeentebestuur op de
achtergrond. Ook dient de centrummanager op basis van kwaliteiten geselecteerd te worden door een
gedegen afvaardiging vanuit de retail, de horeca en de gemeente.
4.
5.

In welke mate onderschrijft de wethouder het streven naar een volwaardige en
overkoepelende centrumorganisatie? Waarom is er op dit moment nog geen sprake van een
zodanige situatie?
In welke mate onderschrijft de wethouder de beschreven uitgangspunten?

Als gevolg van het door de HUVO ondervonden gebrek aan werkelijke inspraak, pleit de HUVO voor
een andere aanpak van het participatieproces. Tijdrovende en veelvuldige activiteiten belemmeren
immers de participatiebereidheid door ondernemers en bovendien moet onderscheid worden gemaakt
tussen partijen die wel of niet in het centrumgebied investeren. Ondernemers dienen niet alleen
volwaardig mee te praten maar ook mee te beslissen bij belangrijke centrumaangelegenheden.
6.

In welke mate zijn deze opmerkingen aanleiding om het participatieproces aan te passen en
welke processtappen worden daartoe ondernomen?
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SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Antwoord door: ☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 14-1-2020
Antwoord:

1. Het college herkent zich niet in de kritiek van de horecabranche. De gemeente vindt het
belangrijk dat de opbrengst van de reclamebelasting terugvloeit naar het centrum. De
gemeente verstrekt daarom subsidie voor centrumpromotie aan de vereniging voor
centrumondernemers met leden die reclamebelasting betalen. De UCO heeft subsidie
aangevraagd en voldoet aan de voorwaarden. Alle ondernemers in het centrum die
reclamebelasting betalen, kunnen lid worden van de vereniging Uden Centrum
Ondernemers (UCO). UCO heeft inmiddels ongeveer 180 leden, ook veel
horecaondernemers uit het centrum zijn lid van UCO. Er zitten zelfs drie horeca
ondernemers in het bestuur van de UCO. De HUVO (Horeca Uden Volkel Odiliapeel) is een
sectorale vereniging voor horecaondernemers in de hele gemeente Uden. Horeca
ondernemers uit het centrum kunnen zowel lid zijn van UCO als van HUVO. Hierdoor is de
inspraak van horecaondernemers uit het centrum optimaal gewaarborgd.
De ondernemers, waaronder ook de horeca ondernemers, zijn zeer belangrijk voor het
realiseren van de nieuwe centrumvisie. De eerste participatie avond in juni 2019 was
daarom vooral gericht op de ondernemers. HUVO is vanaf het begin van het proces
uitgenodigd om aan het participatieproces deel te nemen.

2. Om het belang van ondernemerschap verder kracht bij te zetten, is ervoor gekozen om
enkele extra werksessies te organiseren voor/over ondernemers, naast de reeds geplande
werksessies. De HUVO is ook voor deze extra ondernemerschapssessies expliciet
uitgenodigd, maar helaas is er in de overleggen geen afvaardiging van de HUVO aanwezig
geweest. Omdat we de inbreng van HUVO belangrijk vinden, hebben we daarom hun
uitnodiging om één-op-één met ons in gesprek te gaan over de centrumvisie graag
geaccepteerd en een apart overleg met hen gevoerd om te kunnen spreken over de
inhoudelijke aspecten voor de visie.

3. Voor wat betreft de centrumvisie zien we HUVO als belangrijke stakeholder en blijven we
HUVO nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de visie. Daarnaast vindt periodiek
overleg plaats tussen de gemeente, politie en HUVO op basis van het Horeca Convenant.

4. Er wordt op dit moment gewerkt aan het oprichten van een stichting centrummanagement.
Hieraan gaan in eerste instantie de gemeente en de centrumondernemersvereniging (UCO),
met daarin vertegenwoordigd retail en horeca, deelnemen. In een later stadium proberen
we ook de vastgoedeigenaren in een verenigingsvorm te laten aansluiten.

5. De gemeente handelt volledig volgens de beschreven uitgangspunten. De opbrengst van
de reclamebelasting wordt uitgekeerd aan de centrumondernemers. De
centrumondernemers bepalen zelf hun verenigingsopzet en statuten.
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De centrummanager is gezamenlijk door de gemeente en de centrumondernemers
geselecteerd.

6. Juist om ondernemers een belangrijke rol te geven hebben wij in het participatieproces
gekozen voor onderscheid tussen de partijen die wel en niet investeren door een separate
werkgroep ondernemerschap te organiseren. We benutten deze eerste weken van het jaar
om het vervolg van het verdere participatieproces vorm te geven. De ondernemers,
waaronder ook HUVO, zullen in dit proces wederom een belangrijke rol krijgen en
uitgenodigd worden om deze ook te pakken. Mede op basis van de input van alle
stakeholders vindt besluitvorming over het vaststellen van de centrumvisie plaats door de
gemeenteraad.
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