
Jaargang 4 - september 2014 Kun u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik dan hier. 

 

 

  

 

Evaluatie CMO door Seinpost Adviesbureau B.V. 

In de Uitvoeringsovereenkomst Reclamebelasting tussen de gemeente Oss en het CMO werd 

afgesproken dat het CMO in 2014 een evaluatie zou (doen) verrichten naar haar functioneren. 

 

Met een gewillig oor voor de actiegroep tegen de reclameheffing en tegen het CMO kwam het 

CMO met de gemeente Oss tot de volgende afspraken en aanpak: 

  

 om de schijn van partijdigheid te vermijden was de gemeente Oss bereid de evaluatie 

voor het CMO uit te voeren; 

 met gemeente Oss, actiegroep en CMO werd samen het aanbestedingstraject 

doorlopen en werd een keuze gemaakt uit vier bureaus; 

 naast de enquête die onder bijna 300 centrumondernemers is verspreid, werden 

rondetafelgesprekken met de verschillende betrokken partijen georganiseerd, ook met 

de actiegroep. 

 Op de uitvoerige enquête, uitgevoerd door Seinpost Adviesbureau, kwam een goede 

respons van bijna 60%. 

Op woensdag 10 september 2014 presenteerde Seinpost Adviesbureau in de Raadszaal van de 

gemeente Oss de resultaten van haar opdracht. Voor deze avond waren alle 

centrumondernemers schriftelijk uitgenodigd als ook de gemeenteraadsleden. De avond werd 

bijgewoond door 24 ondernemers en de besturen van CMO en COO. De meeste politieke 

partijen waren aanwezig met een of meerdere raadsleden evenals wethouder EZ Jan van Loon. 

 

Ook voor het CMO was deze avond spannend en wel om de volgende redenen: 

  

 hoe waarderen de centrumondernemers de activiteiten van het CMO? 

 waar moet het CMO volgens de centrumondernemers haar koers wijzigen? 

 heeft het pamflet wat de centrumondernemers rond het verspreiden van de enquete 

van de actiegroep hadden ontvangen de onafhankelijkheid en hiermee de uitkomsten 

van de enquête beïnvloed? 

 blijven ruim 210 ondernemers, zoals in januari door de actiegroep werd kenbaar 

gemaakt, nog steeds tegen het betalen van reclamebelasting? 

John Bardoel van Seinpost Adviesbureau presenteerde de avond. Allereerst werden de 

achtergronden, aanpak en proces geschetst. Daarna volgde de resultaten van het onderzoek 

waarbij hij inging op de elementen van het onderzoek (deskresearch, rondetafelgesprekken, 

enquête resultaten, benchmark). Tot slot volgden de conclusies en aanbevelingen. 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=103eff0a95&e=20d51310f9
http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/over-de-stichting


Huiswerk voor het CMO, maar ook de “geruststelling” dat het aantal centrumondernemers 

tegen de reclamebelasting uitkomt tussen 30 en 50. 

 

In de komende weken zal het CMO het definitieve rapport ontvangen. Daarna zal het bestuur 

zich buigen over de inhoud. Het is de bedoeling uiterlijk 30 september het rapport met een 

toelichting voor de centrumondernemers beschikbaar te hebben op de website 

www.centrummanagementoss.nl 

 

De volgende stap in het proces wordt de jaarlijkse Ondernemersavond in november. Het CMO 

wil dan samen met de centrumondernemers ingaan op de aanbevelingen uit het rapport als 

voorbereiding op het samenstellen van het Jaarplan 2015. 
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