Aan de fractie van BurgerBelangen
t.a.v. de heer H. Lammers

Uw kenmerk:

Uw brief van:
08-07-2020

Zaaknummer:
29298-2020

Onderwerp:
Uw brief van 8 juli
2020

Bijlagen:
0

Voor informatie:
Herald Immink, tel.: (06) 25 35 61 80

Datum:
13-08-2020

Geachte heer Lammers,
Recentelijk hebt u namens de fractie van Burger Belangen (BB) gevraagd naar het standpunt van het
college rondom een extra bijdrage aan het ROV, om activiteiten te ontplooien die moeten bijdragen
om de positie van het centrum van Raalte te versterken.
Wij hebben op 6 juli 2020 het plan “2020 en verder 4.0” van het ROV ontvangen waarin zij diverse
acties hebben genoemd die op de korte en lange termijn moeten bijdragen aan de verbetering van de
positie van het centrum van Raalte en de samenwerking tussen stakeholders moet verbeteren.
Dit plan komt overeen met uw uiteenzetting in uw brief van 8 juli. Uiteraard waren wij voor deze datum
ook al in nauw contact met het ROV om gezamenlijk te kijken naar mogelijke acties.
In uw brief stelt u een drietal vragen die wij hieronder hebben beantwoord:
1. Is het college bereid om een bijdrage te leveren aan het plan van het ROV om nog deze
zomer/najaar extra activiteiten te ontplooien?
Wij juichen initiatieven die er aan bijdragen om de lokale economie van Raalte te verbeteren van harte
toe. Zo ook het plan van het ROV waarbij wij ook kijken naar de rol van iedere organisatie en de
financieringsvraag die aan de gemeente wordt gesteld. Het plan bevat een aantal activiteiten die via
andere kanalen zoals het stadsarrangement en het crisisarrangement (€ 10.000,-) van de provincie
Overijssel kunnen worden gefinancierd. We willen dit, maar ook de rest van het plan, graag met het
ROV bespreken. Omdat het ROV een deel van de activiteiten al in de zomer wilde uitvoeren, hebben
wij in een vroeg stadium contact met hun gezocht. Het ROV heeft aangegeven dat ze deze activiteiten
zelf oppakken en dat ze hierover samen met de plannen voor de langere termijn met ons in gesprek
willen over de financiering.
2. Is het college bereid om hiervoor eenmalig de jaarlijkse termijn voor het afschaffen van betaald
parkeren -of een deel hiervan- aan te wenden?
In de technische briefing aan de raad over de coronacrisis op 4 juni jl. hebben wij aangegeven dat we
na de zomer met een afwegingskader en voorstellen komen tot steunmaatregelen. Zodoende kan er
een integrale afweging worden gemaakt tussen de verschillende verzoeken tot steunmaatregelen
vanuit de samenleving. Het plan van de ROV willen we daarin in meenemen. Dit betekent dat we
conform de gemaakte afspraken met het ROV het financiële deel van “afschaffen betaald parkeren” in
stand willen houden. Een eventuele bijdrage aan het plan van het ROV zou uit het
steunmaatregelenpakket of uit andere budgetten kunnen worden gefinancierd.
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3.

Zo niet, welke andere mogelijkheden ziet het college.

Zie beantwoording van vraag 2.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris
Karin Cornelissen

de burgemeester
Martijn Dadema

