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Onderwerp

Stappenplan standplaatsen

Geachte leden van de gemeenteraad en de commissie
Algemeen Bestuur,
Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur op 18 september jl. is gesproken over de
standplaatsen in Berkel centrum. Het college heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de
besluitvorming, gereflecteerd op de eigen rol en vooruitgeblikt op de te zetten stappen. Deze stappen
richten zich op twee elementen: de realisatie van het open karakter van het plein bij café ’t Vierkantje
en de verbetering van de relatie met de betrokken ondernemers. Zoals toegezegd in de commissie-

vergadering beschrijven we hieronder de voorgenomen stappen.
Open karakter van het plein
Tijdens de eerdere gesprekken met de betrokken ondernemers is draagvlak uitgesproken voor een open
karakter van het plein. Ook in de door de raad aangenomen motie (M2019-004) wordt het college
verzocht het open karakter van het plein mee te nemen in de besluitvorming. Op dit moment staat er
een standplaatshouder op de standplaatslocatie nabij het carillon. Om het open karakter te realiseren
spannen we ons in om, zo spoedig mogelijk, een oplossing te vinden.
Daartoe onderzoeken we de alternatieve locatie nabij het Versplein voor de betreffende
standplaatshouder. Hierbij brengen we de ruimtelijke, juridische en praktische implicaties in kaart. De
implicaties van het tijdelijke karakter van de standplaatslocatie en de implicaties van de locatie in
relatie tot de bouwwerkzaamheden nemen we met de standplaatshouder door. We maken met de
standplaatshouder afspraken over de tijdelijke situatie en – voor zover in dit stadium mogelijk – over het
perspectief op het vervolg. Met de uitvoerder van de ontwikkeling van Berkel Centrum West maken we
afspraken over de communicatie met betrekking tot werkzaamheden die van invloed zijn op de
eventuele tijdelijke standplaatslocatie.
Verbetering relatie met betrokken ondernemers
De winkeliersvereniging is een partner voor het college en de komende periode hebben we elkaar nodig –
mede door de aanstaande ontwikkeling van Berkel Centrum West en de ontwikkeling van Berkel Centrum
Oost. Om de relatie met de winkeliersvereniging en de betrokken ondernemers te verbeteren zetten wij
de volgende stappen:
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Er zijn verschillende gesprekken geïnitieerd tussen de portefeuillehouder en individuele ondernemers.
Een aantal van deze gesprekken heeft inmiddels plaatsgevonden. In deze gesprekken lichten we de
besluitvorming toe en wordt ingezet op wederzijds begrip en het bevorderen van de verbinding tussen de
gemeente en de ondernemers.
We intensiveren en structureren het overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging. De
bestuurlijke betrokkenheid wordt vergroot doordat de portefeuillehouder deze overleggen zelf voorzit,
in aanwezigheid van de centrummanager. Wanneer een onderwerp een andere portefeuille raakt, sluit
indien nodig een andere portefeuillehouder aan. De frequentie van dit overleg stemmen we af met de
winkeliersvereniging. De vergadering structureren we door afspraken te maken over de verschillende
rollen en de vergaderopzet. De overleggen met de winkeliersvereniging gebruiken we om effectief alle
ontwikkelingen in het centrum te bespreken, informatie te delen, knelpunten te signaleren, op te lossen
en verbinding te leggen. Dit overleg is aanvullend op het tweewekelijks (ambtelijke)
centrummanagementoverleg.
We informeren u over het gelopen proces en over het besluit met betrekking tot de alternatieve
standplaatslocatie.
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