Voorstel voor invulling
amendement 9

Maatregel
Voorstel raad:
Herinrichten Mulderhof
ihkv aanpak centrum voor
opening FOZ

Bedrag

Toelichting

490.000

Dit voorstel gaat om het herinrichten van Muldershof. Insteek is dat alle pleinen opnieuw zijn ingericht voordat
de FOZ open gaat. De inrichting van de pleinen wordt afgestemd met ondernemers en andere blanghebbenden.
Voor de uitvoering van de plannen waaronder Muldershof is een planning gemaakt waarbij zo goed mogelijk
rekening wordt gehouden met het feit dat de uitvoering de ondernemers zo min mogelijk beperkt.

Voorstel raad: parkeren
aantrekkelijker maken

100.000

Voorgesteld wordt een "tijdelijke" (herstel) maatregel ter stimulering van alle ondernemers in het centrum ter
hoogte van een bedrag van € 100.000,-. Met dit bedrag wordt een éénmalige stimulans gegeven op het moment
dat alle winkeliers en horeca weer geheel open zijn in het centrum. Het herstelplan ziet op stimuleringsmaatregelen
en niet op regulier beleid. Het parkeerbeleid wordt met deze maatregel niet terzijde geschoven. Dit voorstel
maakt het mogelijk om gedurende één maand geen parkeerkosten te rekenen aan bezoekers van het centrum.
In samenspraak met de ondernemers wordt beoordeeld welke maand zich daarvoor het beste leent.

Voorstel raad:
Precariobelasting:
coulanceregeling 2021 +
2022

100.000

Deze maatregel is ter ondersteuning van de horecaeigenaren die een terras hebben. Deze maatregels was eerder
voorgesteld vanuit belastingen voor 2021. Tijdens de commissiebehandelingen in april is voorgesteld om ook
2022 hierin mee te nemen. Dit is nu verwerkt in dit voorstel.

137.000

Deze maatregel bestaat uit 2 fasen. Fase 1 verkenning: Fase 2: uitvoering. Inschatting is dat het bedrag niet
toereikend is. Voorstel is om met dit bedrag aan de slag te gaan en bij de provincie om extra financiering te vragen.
Gelet op de samenhang met het opleveren van het wandelnetwerk eind dit jaar, wordt voorgesteld om wel te
starten in 2021 met de verkenning en de uitvoering te laten plaatsvinden in 2022 zodat deze maatregel goed
aansluit op het gerealiseerde wandelnetwerk. Gelet op de formulering van dit amendement worden de kosten
van Top Aardt (€ 2.000) ook meegenomen in dit voorstel. Vandaar dus een totaalbedrag van € 137.000.

Voorstel raad: De
voorzieningen in openbare
ruimte langs toeristisch
route structuren inclusief
de bewegwijzering van de
Cluse naar Top Aerdt vice
versa

Voorstel raad:
Groeiversneller en
innovatievouchers
recreatie en toerisme

Stimuleren ondernemers
centrum Zevenaar en
kleine kernen

Digitaal platform voor
ondernemers

18.000

Het gaat hier om vouchers vanuit de provincie voor innovatieve ideeën. Dit bedrag ziet op de bijdrage vanuit
de gemeente. Op basis van dit amendement wordt dit nu direct opgepakt.

60.000

Voorgesteld wordt om een extra bedrag op te nemen van maximaal € 60.000,-. Dit bedrag is bedoeld voor de
centrumondernemers (40.000) en voor de ondernemers in de kleine kernen (20.000) voor het organiseren van
evenementen, activiteiten, waarvoor ze als gevolg van corona, te weinig middelen hebben. Het ondersteunen van
de campagne "Welkom terug" vanuit het centrum is hier een goed voorbeeld van, net als het initiatief MKB lokaal.

15.000

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat verschillende ondernemers berichten en informatie missen over bijvoorbeeld
compensatie maatregelen. Hierover heeft de gemeente wel nieuwsbrieven uitgebracht, maar niet alle ondernemers
worden hiermee bereikt. Daarnaast heeft de gemeente regelmatig de behoefte om berichten te delen over
bijvoorbeeld openbare veiligheidszaken, investeringsregelingen en andere nieuwsberichten. De wens is om dit
op een makkelijke, uniforme en duurzame wijze te doen en daarnaast te waarborgen dat iedere belanghebbende
de kans heeft goed geïnformeerd te worden. We willen graag werken met een actueel database die de privacy
gegevens van de ontvanger waarborgt volgens de AVG-wetgeving. Het in 2021 laten ontwikkelen van het platform
en het op een ludieke manier in gebruik (laten) nemen van het platform door de ondernemers zien wij als een
impuls om de ondernemers meer met elkaar en met de gemeente in verbinding te laten staan. De jaarlijkse
structurele kosten die hieruit voortvloeien zijn hierin niet meegenomen. Hier liggen ook koppelkansen met de
groeiversneller voor vrijetijdseconomie, ook opgenomen in dit amendement.

Ataro Sportservice heeft een plan bedacht om de jeugd in de gemeente Zevenaar meer in beweging te krijgen.
Hierbij gaan wij de basisschool-en middelbare schoolleeftijd aanspreken. Doelgroep: De twee leeftijdsgroepen

Jongeren stimuleren om
negatieve effecten corona
en gebrek aan activiteiten
en perspectief te
verlichten.

55.000

die we willen bereiken met deze sportmiddagen zijn;
- De basisschool kinderen (PO) 4 t/m 12 jaar
- Voorgezet onderwijs (VO) 13 t/m 17 jaar
Kinderen en jongeren die deel willen nemen aan de sportmiddagen moeten zich aanmelden via onze website. Op dit
moment zijn jeugd en jongeren afhankelijk van de sportvereniging waar zij lid van zijn. Bij deze vereniging staat de
eigen sport natuurlijk centraal. Om de jeugd en jongeren te stimuleren om extra te bewegen is het van belang om
een breed en uitdagend aanbod te bieden. Door alle sportverenigingen de ruimte te geven om hun sport aan te bieden
en door zelf uitdagende activiteiten als Archery Tag/ Lasergamen/ etc. aan te bieden willen wij ervoor zorgen dat er
een andere stimulans tot sporten wordt gegeven dan alleen de eigen vereniging.
Waarom willen wij deze doelgroep meer in beweging krijgen? Sport wordt gebruikt als middel om de jongeren uit een
corona dip te halen en meer in beweging te krijgen. Met deze activiteiten zijn de kinderen samen in beweging en
komen ze weer in contact met elkaar. Dit wordt gedaan op een sportieve manier. Het doel is niet alleen om jeugd
meer in beweging te krijgen maar ook verveling bij de jeugd tegen te gaan. We stimuleren de jongeren om minimaal
1 keer in de week iets te ondernemen.

In de commissies is aandacht gevraagd voor de psychische klachten van corona voor jongeren en wat de gemeente
daarin kan betekenen naast de hiervoor vermelde maatregel die meer ziet op sport. Dit wordt inmiddels opgepakt
binnen de gemeente in samenwerking met Caleidoz en Kunstwerk!. Er zijn activiteiten opgezet gericht op assertiviteit,
zelfvertrouwen en mentaal welbevinden van jongeren. Voorbeelden van activiteiten zijn:
o Lab 12
o Filmhuis
o Workshop graffiti
o Rap/spoken word activiteiten
Hiervoor is niet specifiek een maatregel opgenomen omdat dit dus al vanuit bestaande budgetten wordt opgepakt.

Verkenning van
mogelijkheden voor het
Rijnobservatorium.

Uitbreiding MKB vouchers

Totaal

25.000

Deze verkenning moet inzicht geven of dit project kans van slagen heeft/hoe haalbaar dit is, welke partijen betrokken
moeten worden, wie de trekker wordt, wat de kosten zijn voor het gehele traject inclusief realisatie, looptijd en proces.
Een Rijnobservatorium biedt kansen voor bekendheid, toerisme, recreatie, leefbaarheid en sluit aan op doelen van de
versterkte regio en sorteert voor op mogelijke grote opgaven in het gebied (dijkversterking, noodoverloop en
grootschalige natuurontwikkeling).

5.000

Om deze ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering (t.b.v. het online vindbaar zijn, een kwalitatieve en veilige
website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen) van hun bedrijf. Deze digitalisering helpt hen
in de 1,5 meter economie meer omzet te genereren. Per ondernemer stellen we een bijdrage van 50% van de kosten
voor digitale dienstverlening te beschikking met een maximum van € 2.500. We stellen maximaal 20 vouchers ter
beschikking. Hiermee is een bedrag van € 50.000 gemoeid. Deze vouchers zijn inmiddels in de MKB-deal opgenomen,
dus hiervoor hoeft aan de raad geen bedrag meer te worden gevraagd. Echter, nu blijkt dat we een overschrijding
hebben. Er zijn meer gegadigden en om ook deze aanvragers gebruik te laten maken van de vouchers uit de deal,
willen wij dit bedrag vanuit het herstelplan financieren. Het gaat om 2 extra aanvragen, dus € 5.000 in 2021.

€ 1.005.000

