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Subsidie leegstaande winkelpanden
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Gevraagd besluit:

Op voorstel van de fractie van de PvdA bespreken
-0592-544173
a.lubbers@live.nl
Het college wordt gevraagd haar afwijzende besluit op het verzoek
van de fractie van de PvdA om een subsidie voor leegstaande
winkelpanden beschikbaar te stellen, toe te lichten, de vragen te
beantwoorden en daarover een discussie voeren.
brief college aan gemeenteraad d.d. 6 juni 2014

Bijlagen:

Toelichting
Tijdens de begrotingsraad van 12 november 2013 is er door de fractie van de PvdA op aangedrongen om
analoog aan de gemeente Assen een subsidieregeling aan startende ondernemers in te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in die vergadering toegezegd dit
voorstel te willen onderzoeken. Bij brief van 3 juni jl. heeft het college de gemeenteraad meegedeeld af te
zien van het opzetten van een dergelijke subsidieregeling op basis van eigen bevindingen en het onlangs
geïntroduceerde MKB fonds Drenthe.
Naar aanleiding van de brief van het college van 3 juni 2014 stelt de fractie van de PvdA zich deels te
kunnen vinden in de antwoorden van het college, deels ook niet.
Met name de verwijzing naar het provinciale MKB-fonds heeft naar mening van de PvdA fractie geen
relatie met het voorgestelde subsidie beleid. Immers, het MKB-fonds verstrekt leningen en geen
subsidies.
Daarnaast is de fractie van de PvdA toch enigszins verbaasd over het feit dat het college de ideeën van
de PvdA afwijst en tegelijkertijd aan een groep burgers in Vries wel een subsidie van € 10.000.- toe heeft
gezegd. Ook wij willen graag stimuleren dat leegstaande bedrijfspanden weer een functie krijgen en dat
de leefbaarheid van de kernen weer een positieve invloed krijgt.
Bovendien wordt met de antwoorden van het college geen enkel alternatief aangedragen om wel tot een
beleid te komen waarin (winkel)leegstand wordt bestreden.
De fractie van de PvdA wil daarom van het college graag het volgende weten:
-

De fractie brengt in herinnering dat het college met een integrale visie voor Vries komt in het
derde kwartaal van dit jaar. Hoe wil het college er hierbij voor zorg dragen dat die visie ook vanuit
de burgers, in de rol van inwoner, ondernemer, eigenaar of anderszins, komt en wordt gedragen?
De fractie wil er daarbij op wijzen dat het organiseren van een inspraakavond aan de hand van
een ambtelijke/collegenotitie, een voorbeeld zou zijn van hoe dat proces vooral niet moet
verlopen.

-

Hoe gaat het college lopende processen en initiatieven betrekken bij de totstandkoming van deze
integrale visie? Hierbij denken wij aan plannen van projectontwikkelaars en het project “creatieve
klasse”, voor zover dat raakvlak heeft met Vries.

-

Kan het college de raad op de hoogte stellen van de vorderingen van het initiatief van enkele
burgers waarvoor het college een subsidie van € 10.000,- heeft verleend en de raad informeren
hoe deze subsidie is besteed en welke resultaten er inmiddels zijn bereikt?

-

Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat ook gemeentelijke subsidies onderdeel uit
mogen maken van het in te zetten instrumentarium? Dit ondanks de minder rooskleurige
financiële situatie waarin de gemeente verkeert? En dat dergelijke subsidies zoveel mogelijk los
moeten staan van de bedrijfsvoering en tot doel moeten hebben het winkelgebied daadwerkelijk
en duurzaam meer aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door verfraaiing van winkelpuien?

Namens de fractie van de PvdA
Mevr. A. Lubbers.

