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Inleiding

Aanleiding
Sinds 2009 wordt in het centrum van Oss reclamebelasting geheven waarmee de Stichting
Centrummanagement Oss (CMO) een groot aantal activiteiten heeft ontplooid. Daarmee is er een
direct verband tussen de reclamebelasting als financieringsbron en het activiteitenniveau van het
centrummanagement.
Bij het invoeren van de reclamebelasting is afgesproken dat in het voorjaar van 2014 het
functioneren van het centrummanagement wordt geëvalueerd. Belangrijke punten in deze
evaluatie zijn de manier waarop het centrummanagement resultaten boekt voor de
centrumondernemers en vooral welk draagvlak het heeft onder de betalende ondernemers. De
evaluatie vormt de basis voor een mogelijk te nemen besluit vanuit de gemeenteraad van Oss om
de reclamebelasting al dan niet voort te zetten in de huidige vorm.
Vraagstelling
De evaluatie richt zich enerzijds op de reclamebelasting als instrument om financieel draagvlak te
creëren voor het centrummanagement. Anderzijds moet de evaluatie inzicht geven in de effecten
op de versterking van het ondernemersklimaat in het centrum. De gelden vanuit de
reclamebelasting worden immers één-op-één gebruikt als inkomstenbron voor het
centrummanagement. We tekenen daarbij aan dat het centrummanagement als organisatie
autonoom is. De evaluatie gaat daarom niet over de organisatie zelf en/of individuele personen
maar over de werkzaamheden die het centrummanagement verricht als tegenprestatie voor de
reclamegelden.
De volgende vraag staat centraal in de evaluatie:
‘In hoeverre voldoet de uitvoering door het centrummanagement aan de (kaderstellende)
afspraken die gemaakt zijn met de gemeente bij het invoeren van de reclamebelasting en in welke
mate wordt voldaan aan de verwachtingen die er vanuit de verschillende belanghebbenden leven?’
Naast de hoofdvraag stonden de volgende deelvragen centraal:

Welke kaders zijn gesteld bij het in werking treden van de reclamebelasting (zowel vanuit de
gemeente als vanuit de direct belanghebbende ondernemers i.c. degenen die de
reclamebelasting betalen)?

In welke mate voldoet de uitvoering door CMO aan deze kaders?

Welke verwachtingen zijn er vanuit de gemeente en de ondernemers over de resultaten die
geboekt moeten worden?

In welke mate wordt er voldaan aan deze verwachtingen?

Is er voldoende invloed vanuit de betalende ondernemers op de jaarplannen en de uitvoering
hiervan?

Is er op basis van voorgaande vragen voldoende draagvlak voor enerzijds de reclamebelasting
als heffing en anderzijds de uitvoering door het centrummanagement?

Is reclamebelasting in het licht van voornoemde kaders, verwachtingen en realisatie een goed
instrument gebleken of is er een alternatief wenselijk en wat betekent dit voor de
overeenkomst met het centrummanagement?
Aanpak
De antwoorden op de vragen zijn verkregen via:

Inventarisatie en beoordeling van notities en rapportages en via feitenonderzoek;

Rondetafelgesprekken met de gemeente, CMO, COO, KHN en stopCMO;

Een enquête onder alle belastingplichtige ondernemers.
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De reclamebelasting en het CMO

2.1. Inleiding
Zowel de reclamebelasting als middel voor financiering van het centrummanagement als de
uitvoering van de activiteiten door Stichting Centrummanagement Oss (CMO) zijn onderwerp van
deze evaluatie. Het is goed om eerst een beeld te schetsen van beide. In paragraaf 2.2 wordt
ingegaan op de opzet en structuur van het CMO en de reclamebelasting: de ontstaanswijze, rollen
en taakstelling, en de verhouding tot partners als gemeente en Centrum Ondernemers Oss (COO)
worden geschetst. Vervolgens komen de kaders, verslaglegging en verantwoording in paragraaf
2.3 aan bod. Tot slot worden in paragraaf 2.4 de resultaten en conclusies besproken. De
belangrijkste documenten die hieraan ten grondslag liggen zijn de uitvoeringsovereenkomst tussen
de gemeente Oss en het CMO, het meerjarenplan 2008 (opgesteld door BRO) en de verschillende
jaarplannen, jaarverslagen en kwartaalrapportages van het CMO.

2.2. Opzet CMO
Ontstaan CMO
Sinds 1997 bestaat er een vorm van centrummanagement in Oss. Er werd sinds die jaren vooral
gestructureerd overleg gevoerd over centrumontwikkelingen. Tussen 2002 tot 2006 wordt de
samenwerking tussen centrummanagement en belanghebbende partijen versterkt: er worden meer
concrete projecten uitgevoerd. In 2008 wordt een start gemaakt met de professionalisering van het
CMO. BRO heeft hiertoe in 2008 het ‘Meerjarenplan Professionalisering Centrummanagement Oss’
opgesteld. Dit meerjarenplan vormt de basis voor de huidige structuur van het CMO.
In 2009 (maandagavond 16 november) is het draagvlak gepeild onder de ondernemers voor het
activiteitenprogramma in het ‘reclamebelastinggebied’ (afgebakend gebied: Centrum van Oss en
aangewezen aanloopstraten), de financiering en de organisatie van het centrummanagement. De
uitkomsten van deze peiling en de onderleggers zijn op 2 december 2009 aangeboden aan de
gemeente Oss met het verzoek reclameheffing in te voeren. In 2010 is de reclamebelasting
ingevoerd.
Figuur 2.1. Proces in een tijdlijn

Bron: bewerking Seinpost
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Rollen en taken
In de Stichting Centrummanagement Oss participeren diverse partijen. De huidige structuur van
het CMO is gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2. Organogram CMO

Bron: CMO, bewerking Seinpost

Het centrummanagement is een samenwerkingsorganisatie en heeft als hoofddoel het versterken
van de economische positie van het centrum. Het Centrummanagement van Oss is georganiseerd
via een Stichting: dit moet de onafhankelijke status en het belang van de samenwerking
bevestigen.
Het bestuur
Het bestuur opereert op een strategisch niveau: het neemt (beleids-)beslissingen, stelt de
budgeten vast en bepaalt de koers van het centrummanagement. Het bestuur heeft de leiding en
de eindverantwoordelijkheid voor het centrummanagement. In overleg met de centrummanager
wordt het jaarplan opgesteld en het beleid voor de langere termijn vastgesteld. De
centrummanager legt aan het einde van het jaar verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur
wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en is daarnaast samengesteld uit leden,
waarvan sommige als vertegenwoordigers van de onderscheiden partners hun bestuursfunctie
vervullen: alle partijen vaardigen één vertegenwoordiger af (zie ook figuur 2.1).
Partners
De partners binnen het CMO zijn de gemeente Oss, COO, OVO en KHN afdeling Oss. De bedoeling
is dat de partners zorgen voor input vanuit de eigen achterban en de terugkoppeling van de
activiteiten en resultaten van het centrummanagement. Zij zorgen ook voor een deel van de
communicatie met (individuele) ondernemers.
De centrummanager
De centrummanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg voor de afstemming,
communicatie en uitvoering van de activiteiten. Naast zijn uitvoerende taak heeft de
centrummanager ook een adviserende rol voor het bestuur. De centrummanager is onafhankelijk
en wordt aangestuurd door het Stichtingsbestuur waaraan hij jaarlijks verantwoording aflegt. Sinds
januari 2011 is de heer J. van Lieshout in dienst als centrummanager. Daarvoor was een andere
centrummanager aangesteld. De taken voor de centrummanager zoals beschreven in het
meerjarenplan zijn:

Beleidsvorming en advisering, het signaleren van relevante zaken in het centrum en het
ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid;
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Het bewaken en coördineren van de uitvoering van de diverse projecten die, zo mogelijk, onder
de werkgroepen uitgevoerd worden;
Coördinatie van de uitvoeringsorganisatie.

Werkgroepen en straatambassadeurs
Binnen het centrummanagement wordt gewerkt met werkgroepen. De werkgroepen zijn centrale
ontmoetingsplekken voor beleids-, plan-, ideevorming en afstemming over verschillende
onderwerpen waarbij alle betrokken partijen (ook niet-partners) aan tafel zitten en afspraken
maken. De straatambassadeurs zijn de ogen en oren in de verschillende straten. Zij zijn een
aanspreekpunt voor ondernemers in de straat en een belangrijke klankbord voor het COO en CMO.
De gemeente Oss
De gemeente zorgt voor:

De ambtelijke coördinatie van het gemeentelijk beleid;

Het uitvoeren van de reclamebelasting (o.a. innen en bezwaarafhandeling);

Stimuleren, initiëren en coördineren van de gemeentelijke initiatieven c.q. deelprojecten die te
maken hebben met het beheer en de ontwikkeling van het centrum;

Een ambtelijk aanspreekpunt voor zaken die het centrummanagement aangaan;

Afstemming in activiteiten (gemeente – centrummanagement), onder meer via de
werkgroepen en overleg met de centrummanager en het stichtingsbestuur.
StopCMO
StopCMO is een niet-formeel geregistreerde groep, bestaande uit een aantal ondernemers (het is
niet duidelijk hoeveel) en heeft als missie het afschaffen van de reclamebelasting. Daarbij vindt
StopCMO dat het CMO niet democratisch en transparant omgaat met de gelden uit de
reclameheffing.
Financiering via reclamebelasting
Het centrummanagement in Oss wordt voor het overgrote deel gefinancierd vanuit
reclamebelasting, met daarbij nog een aanvullende financiering vanuit de gemeente. Een klein deel
van de begroting bestaat uit sponsoring/externe financiering. De inkomsten vanuit de
reclamebelasting dragen bij aan de stabiliteit en continuïteit van de inkomsten en activiteiten van
het CMO. Reclamebelasting is ook een oplossing voor freeriders (ondernemers die wel profiteren
van de activiteiten maar die niet meebetalen). Vanuit de heffing komt jaarlijks een bedrag binnen
bij de gemeente dat (minus de kosten voor de inning van de bijdragen door de gemeente)
overgeheveld wordt naar een ‘ondernemersfonds’. Dat fonds wordt door het CMO benut voor de
financiering van de gezamenlijke activiteiten uit het meerjarenplan.

2.3. Kaders voor de werking, verslaglegging en
verantwoording
Om inzicht te krijgen in het functioneren van het CMO en de reclamebelasting zijn de
‘vertrekpunten’ (kaders) op een rijtje gezet. Er is gekeken naar de afspraken die CMO heeft
gemaakt.
Meerjarenplan
Het meerjarenplan, opgesteld voor CMO door BRO, vormt een belangrijk basisdocument voor de
het centrummanagement. In dit plan zijn overkoepelende doelstellingen en resultaten van het CMO
genoemd. Deze doelstellingen en beoogde resultaten keren jaarlijks terug in de jaarplannen van
het CMO.
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De ambitie luidt:
‘In gezamenlijkheid én gelijkwaardigheid werken aan de versterking van het economisch
functioneren, het multifunctionele karakter en de belevingswaarde van het
centrum van Oss voor de consumenten uit Oss en de regio.’
Op








basis van deze ambitie zijn de volgende doelstellingen in het meerjarenplan verwoord:
Versterken van de organisatiegraad in het centrum;
Versterken van de samenwerking en de communicatie tussen de belanghebbende partijen;
Versterken van de economische functie van het centrum (omzetverhoging);
Versterkte wisselwerking tussen recreatieve, culturele en toeristische publieke trekkers in en
aan de rand van het centrum;
Vergroten van de bekendheid van het centrum van Oss vanuit een onderscheidend,
aantrekkelijk en eenduidig imago van Oss als stad in het algemeen en de binnenstad als
centraal onderdeel daarvan;
In stand houden van een leefbaar en aantrekkelijk centrum.

Naast deze doelstellingen heeft CMO de volgende ambities geformuleerd:

Toename van het draagvlak, organiserend vermogen, samenwerking et cetera;

Verhoogde verblijfskwaliteit en verblijfswaarde van het centrum;

Toename van het aantal bezoekers;

Verlenging van de verblijfsduur van de bezoekers;

Toename van de bestedingen, dus meer omzet voor de gevestigde ondernemingen en culturele
instellingen;

Toename van de werkgelegenheid.
Bovenstaande doelstellingen en resultaten vormen als het ware het fundament onder het CMO.
Afspraken met COO en KHN
De vereniging van Centrum Ondernemers Oss (kortweg COO genoemd) heeft twee afgevaardigden
in het bestuur van het CMO. Ook Koninklijke Horeca Nederland is in het bestuur vertegenwoordigd.
Bij het COO zijn ruim 130 leden aangesloten. Het COO stimuleert ondernemers om lid te worden
zodat zij via het COO inspraak hebben in de plannen van het CMO. In de beschikbare stukken
vinden wij geen (prestatie-)afspraken terug die gemaakt zijn tussen het COO (en/of KHN) en CMO.
COO en de KHN hebben directe invloed op het beleid en de uitvoering van het CMO.
Uitvoeringsovereenkomst: de afspraken tussen CMO en gemeente Oss
De ‘uitvoeringsovereenkomst reclamebelasting’ is in werking getreden op 15 april 2010 met een
onbepaalde looptijd (tenzij zich situaties voordoen: wijziging in wetgeving, voortijdig opheffen, niet
nakomen van de afspraken door de stichting of intrekking van de verordening reclamebelasting).
Bij het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst hebben de gemeente Oss en Stichting Centrum
Management in overweging genomen dat:

De ondernemersvereniging reeds geruime tijd in overleg was met de gemeente om de
binnenstad van Oss een kwaliteitsimpuls te geven. Zij hebben in overleg samen plannen
ontwikkeld hiervoor;

Een meerderheid van de ondernemers heeft ingestemd met de plannen;

De gemeente Oss een verordening betreffende de reclamebelasting heeft vastgesteld om de
benodigde middelen voor de kwaliteitsimpuls te verkrijgen;

CMO de opbrengsten van de reclamebelasting zal beheren en hier jaarlijks schriftelijk aan de
gemeente Oss verantwoording over aflegt ( begroting en activiteitenplan, verslag);

De partijen zullen, mede gelet op de inzet van de publieke gelden, te alle tijden een
transparante en een democratisch verantwoorde werkwijze hanteren.
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In de ‘uitvoeringsovereenkomst reclamebelasting’ zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt ten
aanzien van CMO en de gemeente Oss:
Prestatieafspraken (uit: ‘uitvoeringsovereenkomst reclamebelasting’)
Het Centrum Management Oss (CMO):

zal zich richten op collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de binnenstad van
Oss en de realisatie van de activiteiten zoals vastgelegd in het activiteitenplan als bedoeld
in artikel 6 van deze overeenkomst;

verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

zal invulling geven aan de statutaire doelstelling van de Stichting.
De gemeente Oss:

verstrekt op basis van de verordening reclamebelasting, een jaarlijkse subsidie zoals is
bedoeld in artikel 4, aan de Stichting;

zal de reclamebelasting niet meer verhogen dan de laatst bekende stijging van de
prijsindex van de gezinsconsumptie;

verplicht zich de verordening reclamebelasting af te schaffen met ingang van het volgende
belastingjaar als de Stichting wordt opgeheven.
Verder zijn de financiële afspraken in de uitvoeringsovereenkomst als volgt benoemd:








Het college van B&W verstrekt de subsidie tot maximale opbrengst van de
reclamebelasting. De totale opbrengst wordt verminderd met de uitvoeringskosten van de
reclamebelasting;
Ten behoeve van de subsidie moet CMO jaarlijks een begroting en activiteitenplan indienen
voor het betreffende gebied. Deze moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober en in de
definitieve vorm op 1 december van het kalenderjaar voorafgaand aan het betreffende
subsidiejaar worden ingediend bij het college van B&W;
De Stichting moet op uiterlijk 1 september van het kalenderjaar, na afloop van het
subsidiejaar, financieel en inhoudelijk verslag uitbrengen van de door haar gerealiseerde
activiteiten. Het financiële deel moet een vastgestelde jaarrekening omvatten en het
inhoudelijke deel bevat in ieder geval een verantwoording van de uitvoering van het
activiteitenplan en de in de uitvoeringsovereenkomst benoemde prestatieafspraken;
De verkregen opbrengsten, onder aftrek van de perceptiekosten, worden aangewend voor
de versterking (kwaliteitsimpuls) van het centrum. De belastingopbrengsten mogen alleen
gebruikt worden voor collectieve uitgaven en alleen voor het gebied waarin de belasting
wordt geheven. De belastingopbrengsten mogen niet worden gebruikt voor taken die bij de
gemeente horen. De opbrengsten zullen daartoe financieel worden geborgd in de
administratie van de gemeente.

2.4. Inhoudelijke r esultaten
Op basis van de beschikbare jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen hebben wij een beeld
gekregen van inspanningen en resultaten.
Inhoudelijk: jaarplannen en verslagen
In het eerste jaarplan van CMO (2011) ligt de focus vooral op kennismaking, belangen,
communicatie, straataankleding en evenementen. Het is de opstartfase voor de nieuwe
centrummanager. In de jaarplannen en –verslagen worden de activiteiten gerubriceerd in
aandachtsgebieden, te weten:

branchering en centrumontwikkeling;

beheer, onderhoud en veilig ondernemen;
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evenementen en belevingswaarde;
projecten;
communicatie, PR en promotie.

Op basis van onze analyse van de diverse stukken trekken we de volgende conclusies:

Het CMO voldoet aan haar formele verplichting om per jaar een jaarplan, begroting,
jaarrekening en jaarverslag op te stellen en dit aan te leveren aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Over de tijdigheid hiervan kunnen wij geen uitspraak doen,
omdat de meeste verslagen geen datum hebben.

Uit de jaarverslagen blijkt dat er veel wordt opgepakt door het CMO. De jaarverslagen zijn
uitgebreid en de kwartaalrapportage van de centrummanager is zeer gedetailleerd. Het CMO
spant zich in om verantwoording af te leggen.

De kwartaalverslagen van de centrummanager geven een gedetailleerd overzicht van de
ondernomen activiteiten van de centrummanager. De centrummanager neemt deel aan diverse
vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast hebben wij een uitgebreid overzicht ontvangen
van beleidsnota’s plannen en regelgeving, waar de centrummanager vanuit deze overleggen
een bijdrage aan heeft geleverd. Hoewel er geen één-op-één koppeling tussen zijn inspanning
en deze nota’s en plannen te maken is, gaan wij ervan uit dat zijn bijdrage substantieel is; dit
werd gestaafd vanuit de rondetafelgesprekken (zie verderop) waar onder andere de gemeente
aangeeft dat het centrummanagement grote invloed heeft op beleidskeuzes en plannen van de
gemeente. In het rondetafelgesprek met ambtenaren van de gemeente Oss (zie het volgende
hoofdstuk) werd aangegeven hierdoor de lijntjes tussen CMO en gemeente kort zijn. Partijen
weten elkaar snel en vroegtijdig te vinden. Ook wordt hierdoor ´het ondernemersbelang´
vroegtijdig en volwaardig meegenomen binnen bijvoorbeeld gemeentelijke projecten.

De activiteiten die door CMO worden opgepakt, passen binnen het gestelde kader en liggen in
lijn met activiteiten die we in andere organisaties zien (zie hiervoor de benchmark).

Als we de beoogde resultaten van CMO bekijken, zien wij dat deze niet SMART1 zijn
geformuleerd. Mede hierdoor is het lastig te bepalen in hoeverre de verschillende activiteiten
succesvol zijn opgepakt danwel gerealiseerd. Globaal omschreven intenties en doelen worden
vervolgens veelal in globale termen verantwoord in de jaarverslagen: in de jaarverslagen
worden de geboekte resultaten vooral kwalitatief omschreven. Er is weinig terug te lezen in de
jaarverslagen of er bijvoorbeeld een toename is van het aantal bezoekers in Oss, of er
toename is van de werkgelegenheid, een toename van de bestedingen noch of dat er sprake is
van een verlengde verblijfsduur van de bezoeker. Dit wil niet zeggen dat er geen aansprekende
resultaten worden geboekt, het is echter moeilijk ‘hard’ te maken. Daarbij tekenen wij aan dat
het sowieso lastig is een causaal verband te leggen tussen de inzet vanuit een organisatie als
centrummanagement en bijvoorbeeld leegstand of koopstromen; economische ontwikkeling en
trends hebben immers ook hun invloed. Positieve ontwikkelingen zijn de monitoring van
bezoekers aan de website en de meting van passantenintensiteiten op twee locaties in 2013
door bureau Citytraffic. Deze meting laat bijvoorbeeld pieken in de bezoekersaantallen zien op
de momenten dat er evenementen plaatsvinden in het centrum. Daarnaast worden in het
jaarverslag over 2013 ook uitspraken gedaan over het aantal bezoekers aan verschillende
evenementen.

Uit de verslaglegging blijkt dat CMO een stevig aandeel heeft in sfeer verhogende activiteiten,
zoals sfeerverlichting, aankleding (hanging baskets) en diverse evenementen. Naast een
financiële bijdrage gaat het ook om het mee-organiseren om een activiteit aan te jagen of. Of
het CMO zorgt voor de continuïteit.

Het CMO kiest er voor om een groot aantal evenementen jaarlijks terug te laten komen (Oss
Fashion Week, Koningsmarkt, Living Statues en de Sinterklaasintocht) maar zet daarnaast ook
in op nieuwe evenementen: Italiaanse Weken, SportOss! en het Sinterklaashuis). Daarmee laat
CMO zien dat ze zowel structurele projecten ondersteunt als op nieuwe activiteiten kan

1

SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
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inspelen.
In 2013 zet CMO zich in (na signalen van verschillende partijen) om het project ‘Gengske’ weer
nieuw leven in te blazen. Een activiteit die ingegeven werd door de actualiteit en daarom niet
in een jaarplan was vervat.
In 2011 zet CMO sterk in op het verbeteren van de communicatie met de stakeholders. Zowel
ondernemers als het bestuur van CMO vonden een kwaliteitsslag nodig. De manier waarop het
CMO communiceert met de ondernemers kent sinds 2011 een positieve ontwikkeling. In 2011
neemt het CMO het initiatief om de communicatie-uitingen meer uitstraling te geven.
Gaandeweg is de papieren nieuwsbrief vervangen door een digitale versie. Er is een website
gemaakt om informatie te delen en het centrum van Oss op de kaart te zetten. De
centrummanager is toegankelijk. Hij woont diverse vergaderingen bij over straatevenementen
en hij organiseert inloopsessies. Het kantoor aan de Hooghuisstraat 13 heeft de zichtbaarheid
nog meer verbeterd.
In 2012 wordt door de centrummanager het initiatief genomen een aantal werkgroepen op te
zetten. Deze moesten een structureel karakter krijgen onder aansturing van de
centrummanager. De activiteiten van de werkgroepen moesten structureel bijdragen aan het
bevorderen van het economisch functioneren van het centrum van Oss en verbeteren van het
vestigingsklimaat. Dit is echter niet concreet gemaakt: wat wordt verstaan onder een beter
vestigingsklimaat en hoe wordt economisch functioneren van het centrum verbeterd? Uit de
jaarverslagen blijkt niet in welke mate deze werkgroepen resultaten boeken. Het valt op dat er
door de jaren heen meer (vooral kleinschalige) activiteiten en evenementen worden
georganiseerd. In 2014 zien we dat deze werkgroepen diverse projecten per aandachtsgebied
uitwerken. Zo wordt in 2014 weer een start gemaakt met het uitbreiden van de Pandenbank en
is het CMO ook betrokken bij de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) en het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) om verschillende onderwerpen ter verbetering van het uitgaansklimaat te
bespreken en aan te pakken.
In het jaarplan van 2011 wordt ‘belangen’ benoemd als speerpunt van het CMO. Er is een
belangenmatrix (zie figuur 2.3.) opgesteld waarin de belangen van alle betrokken partijen en
het collectieve belang wordt benoemd. In 2012 en 2013 wordt dit aspect niet expliciet
benoemd in de jaarplannen. In 2014 zien we dat ‘belangen’ wordt toegevoegd als vijfde
aandachtsgebied. Het CMO doet aan gezamenlijke belangenbehartiging namens de
samenwerkende partijen. Daarnaast komende verenigingen op voor het belang van de
winkeliers of de horecaondernemers. Het belang van de horeca kan immers verschillen van het
belang van de winkeliers. Het is daarom belangrijk dat ook de verenigingen aan ‘eigen’
belangenbehartiging doen. Tot slot hebben ook individuele ondernemers een eigen
verantwoordelijkheid.
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Figuur 2.3. Belangenmatrix

Bron: jaarplan CMO 2014

Financiële kaders
Het CMO stelt jaarlijks een begroting op en jaarrekening vast. De begrotingen van 2010 – 2014 en
de jaarrekeningen van 2009 – 2013 zijn bekeken. Gekeken is of voldoende inzichtelijk is gemaakt
op welke manier de financiële inzet is gekoppeld aan de doelen die het CMO zich stelt en de
afspraken die daarover met de gemeente gemaakt zijn. Is er een duidelijke koppeling met de
(inhoudelijke) jaarplannen en zit er een logische c.q. consistente lijn tussen begroting en
jaarrekening? Hoe ontwikkelen de kosten en opbrengsten zich?
Op basis van onze analyse van de begrotingen en jaarrekeningen kan het volgende worden
geconcludeerd:

Het CMO voldoet aan haar verplichting om per jaar een begroting en jaarrekening beschikbaar
te hebben. De jaarrekening 2013 is in juni 2014 opgesteld en eind augustus ter beschikking
gesteld.

De begroting wordt ieder jaar opgesteld door het CMO, de jaarrekening wordt opgesteld door
een administratiekantoor. De begroting en jaarrekening werken met een verschillende indeling
en rubricering, waardoor een directe koppeling niet mogelijk is. De jaarrekening uit 2012 heeft
een beoordelingsverklaring van een accountant.

De aansluiting van de begroting en de jaarrekening op het inhoudelijke jaarplan en jaarverslag
is matig. Zo zijn aspecten als belangenbehartiging en branchering/aanpak leegstand niet of
nauwelijks zichtbaar in de cijfermatige begroting en jaarrekening. Het is daarmee lastig een
consistente lijn te zien tussen inhoudelijk jaarplan en jaarverslag en de financiële equivalenten
(begroting en jaarrekening).

CMO heeft in 2013 een positief resultaat behaald. Na tekorten in 2009 en 2010 is er vanaf
2011 sprake van een sluitende jaarrekening (met in 2012 een behoorlijk overschot, vooral door
het project Winterland).

Aan de kostenkant is een daling te zien van de huisvestings- en secretariaatskosten. Ook de
kosten voor de straatactiviteiten en ‘Beleef Oss’ dalen vanaf 2010. Tegelijk zijn de kosten
‘project centrum’, waaronder de hanging baskets en de webshop, in 2012 beduidend hoger dan
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begroot. In 2013 waren de uitgaven aan horeca-evenementen lager dan begroot. Aan
straatevenementen werd meer uitgegeven dan begroot. De trend is dat de kosten voor
evenementen hoger zijn geworden terwijl de bedrijfskosten daalden. Verwachting is dat de
vaste bedrijfskosten niet verder zullen dalen. Dit betekent dat er in de loop van de jaren een
groter deel van het budget beschikbaar is gekomen voor activiteiten die het centrum in directe
zin versterken.
Opvallend is de uitgebreide verslaglegging van het Winterland, dat in 2012 niet begroot was
maar nu qua kosten en opbrengsten in het jaarverslag van 2012 zichtbaar is (met een positief
financieel resultaat). In 2013 is Winterland niet opgenomen in de begroting.
De projecten en activiteiten worden overwegend met een totaalbedrag begroot en
verantwoord. Het is daarmee niet te zien hoe binnen die projecten de begroting, kosten en
opbrengsten in elkaar zitten. Een projectadministratie ontbreekt. Wellicht is er een subadministratie waarin deze wel zichtbaar zijn. In de jaarrekeningen komen soms cijfers voor die
niet vooraf begroot zijn zoals afschrijvingen en bankkosten.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN FINANCIËLE KADERS

Er is een goede cyclus van begroting en jaarrekening.

Er is een gezonde financiële situatie en de ontwikkeling van de kosten versus de
opbrengsten is positief: indirecte kosten (overhead) gaan omlaag, uitgaven aan
centrumactiviteiten gaan omhoog.

De inhoudelijke aansluiting tussen de doelen die CMO stelt en de financiële stukken is
matig. Een meer gedetailleerde verantwoording, begroting en verslaglegging is aan te
bevelen.

Advies is om een projectadministratie (begrote kosten versus werkelijk gemaakte kosten)
toe te voegen aan de financiële administratie, zodat het resultaat van elke project zichtbaar
is en daarmee doelstellingen eenvoudiger kunnen worden getoetst.

Het is raadzaam de projectresultaten een vast onderdeel te laten zijn van het jaarverslag.

Overwogen moet worden om een accountant de financiële stukken te laten controleren en
te laten adviseren over het opstellen van een begroting.

Begroting en verslaglegging dienen identiek te zijn qua bewoording en indeling. Aan te
bevelen is consequent te werken met eenzelfde indeling en omschrijving waardoor
gemakkelijk een koppeling te maken is.

De evenementen worden vooral kwalitatief ‘gemonitord’ terwijl er een sterke behoefte is
aan kwantitatieve resultaten. Op die manier zijn de doelstellingen en resultaten ook beter
te monitoren (indien deze SMART worden geformuleerd en wordt gestart met een 0meting).
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2.5. Benchmark
Centrummanagement is niet meer weg te denken
Eind jaren tachtig werd voor het eerst geëxperimenteerd met vormen van samenwerking tussen
gemeente en ondernemers onder de noemer centrummanagement. Aanvankelijk vooral in de
grotere binnensteden. Na 2001 is het centrummanagement in een stroomversnelling geraakt
(bron: handboek centrummanagement, Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en
Platform Binnenstadsmanagement, 2010). In steeds meer middelgrote plaatsen en zelfs dorpen
ontstond de afgelopen jaren een vorm van centrummanagement.
Actuele cijfers over het aantal centrummanagementorganisaties in Nederland zijn er niet, maar het
aantal aangesloten organisaties bij het Platform Binnenstadsmanagement (circa 70 steden in
Nederland en Vlaanderen anno 2014) en het aantal BIZ-gebieden (77 winkelgebieden in 2012) in
het kader van de experimentenwet BIZ laat zien hoe wijdverbreid centrummanagement in
Nederland op dit moment is. Overigens kennen nagenoeg alle planmatig ontwikkelde
winkelgebieden met één (of een beperkt aantal) eigenaar een vorm van
winkelcentrummanagement.
In Noord Brabant heeft het centrummanagement onder invloed van de Kamer van Koophandel een
vlucht genomen. Deze ondernemersorganisatie heeft vanuit een stimuleringsregeling in diverse
plaatsen initiatieven om te komen tot samenwerking tussen overheid, ondernemers en
vastgoedeigenaren ondersteund.
Voor het einde van dit jaar wordt naar verwachting een Bedrijveninvesteringszone als wet
ingevoerd waarmee de experimentenstatus komt te vervallen. Daarmee zal een nieuwe impuls
worden gegeven aan winkelgebieden waar publieke en private partijen samen willen werken aan
het versterken van deze gebieden.
De retail is dynamisch en het winkellandschap verandert snel en structureel. Overheden,
ondernemers en vastgoedeigenaren redden het simpelweg niet meer alleen. Platform31,
Detailhandel Nederland en Stedennetwerk G32 stellen hierover het volgende: ‘Winkelgebieden zijn
complex van aard; er komen vele belangen en perspectieven samen. In een brede publiek-private
samenwerking (…) kunnen we scherpere analyses, scenario’s en plannen voor onze winkelgebieden
maken, dan partijen individueel kunnen.’ (Winkelgebieden van de toekomst, 2014, p. 3).
Centrummanagement is daarmee niet meer weg te denken in centra.
De meerwaarde van centrummanagement
In 2001 en 2010 is voor het handboek centrummanagement (in beide jaren is een handboek
gepubliceerd) onderzoek verricht naar de meerwaarde van centrummanagement. De meerwaarde
ontstaat door de wisselwerking tussen betrokken partijen en de activiteiten. Hierdoor is het geheel
meer dan de som der delen (bron: handboek centrummanagement). Centrummanagement zorgt
voor een betere en effectievere samenwerking. Niet alleen tussen partijen (overheid, ondernemers
en vastgoedeigenaren), maar ook tussen individuele ondernemers. Er zijn zeven belangrijke
kenmerken voor professioneel Binnenstadsmanagement (Handboek 2010):

Gelijkwaardigheid. De gemeente en ondernemers geven aan dat zij op samen verantwoordelijk
zijn, en investeren in het centrum van Oss. Eigenaren ontbreken tot op dit moment in het
centrummanagement.

Onafhankelijkheid. Het centrummanagement in Oss staat ´boven´ de partners in het
centrummanagement.

Structurele aanpak. Het versterken van een centrum is geen project, maar een procesaanpak
die zich richt op de middellange en lange termijn. Het centrummanagement in Oss geeft dit
vorm in een uitvoeringsprogramma dat meerdere jaren bestrijkt.

Structurele financiering. Via de reclamebelasting beschikt het centrummanagement over een
stevige financiële basis. Daarnaast draagt de gemeente ook structureel bij. Eigenaren hebben
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nog geen rol in het centrummanagement.
Integrale aanpak. Het functioneren van een winkelgebied wordt beïnvloed door verschillende
zaken. Ook het centrummanagement in Oss bestrijkt een breed scala aan activiteiten. De
samenhang tussen de activiteiten en de prioriteitstelling daarvan, is niet altijd voldoende
gemotiveerd.
Beleid èn uitvoering. Centrummanagement richt zich op concrete en zichtbare activiteiten om
het economisch functioneren te verbeteren. Een actueel ‘koersdocument’ hiervoor ontbreekt.
Economisch functioneren èn leefbaarheid. Centrummanagement richt zich op de
aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van het centrum voor ondernemers en bewoners. Ook
in Oss richten de activiteiten zich op het versterken van het economisch functioneren waarbij
de belangen van bewoners niet uit het oog worden verloren.

Binnenstadsmanagement dient zich op drie niveaus te bewegen: strategisch, coördinerend en
operationeel. Het centrummanagement is vooral op de laatste twee niveaus actief. Hoewel er ook
op strategisch niveau aansprekende resultaten zijn bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de rol van het
centrummanagement in de discussie over parkeertarieven. Het initiatief van de taskforce kan er
aan bijdragen dat partijen in Oss een stevige koers uitzetten voor de komende jaren.
Dat centrummanagement geen statisch begrip is, laat bijvoorbeeld Helmond (circa 90.000
inwoners) zien. Hier heeft het centrummanagement zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en
is de organisatie en werkwijze aangepast aan de uitdagingen die zich in de loop van de jaren
voordeden. In de beginjaren was daar de inrichting van de openbare ruimte één van de
speerpunten van het centrummanagement. Onder de bezielende aanvoering van de toenmalige
centrummanager is er een enorme kwaliteitsslag gerealiseerd in de openbare ruimte. Zowel de
overheid als ondernemers hebben daarbij geïnvesteerd. De overheid in de inrichting, de
ondernemers door passende uitstallingen. Ook in Oss is in de loop van de jaren de koers gewijzigd.
En met de oprichting van de Taskforce wordt er op dit moment een nieuwe impuls gegeven aan de
samenwerking en betrokkenheid van ondernemers.
Het centrummanagement in Hoogeveen (circa 38.000 inwoners) heeft zichtbaar en meetbaar
geleid tot een versterking van het economisch functioneren, wat in 2011 zelfs beloond is met de
titel beste binnenstad in de categorie middelgrote steden. Koopstromenonderzoek uit die periode
laat zien dat de binnenstad van Hoogeveen bijvoorbeeld de grootste toename van consumenten in
Oost-Nederland (Zuid Drenthe, Overijssel, deel Gelderland en Flevoland) kende. Oss kan lering
trekken uit de wijze waarop in Hoogeveen de ontwikkeling van het centrum wordt gemonitord, en
van de wijze waarop feiten en cijfers worden gebruikt om focus aan te brengen in de activiteiten
die worden opgepakt.
Centrummanagement kan daarnaast een vliegwiel zijn om een binnenstad weer in beweging te
brengen. Een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld Hengelo (ruim 81.000 inwoners). De negatieve
spiraal waarin de binnenstad zich bevond, is hier mede door het centrummanagement gekeerd op
het moment dat gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren de handen ineen sloegen. Een
binnenstad die het heden ten dage niet makkelijk heeft blijkens de grote leegstand (meer dan 22%
van het verkoopvloeroppervlak staat leeg). Op initiatief van het centrummanagement is een traject
tot visievorming opgestart en wordt er op dit moment op aangeven van het centrummanagement
gewerkt aan concrete acties en maatregelen om dit probleem aan te pakken. Een traject dat
zonder de samenwerking tussen alle bloedgroepen naar de overtuiging van betrokkenen niet op
gang zou zijn gekomen.
Financiering van centrummanagement
De afgelopen jaren is de structurele financiering van centrummanagement een belangrijk
aandachtspunt geweest in verschillende centra. Vóór de opkomst van reclamebelasting, OZB en de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) moesten partijen vaak ‘met de pet rond’ om de benodigde
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budgeten te verkrijgen. Meer en meer bleek deze vrijwillige inzet en bijdrage onvoldoende en
afnemend, Met de hiervoor genoemde instrumenten is in veel steden een stevig en structureel
budget verkregen. Dit biedt de mogelijkheid om langjarige programma’s te ontwikkelen om te
investeren in centra. Een gevolg hiervan is dat centrummanagementorganisaties een kwaliteitsslag
hebben gemaakt in de activiteiten die zij oppakken (van meer activiteiten, naar betere activiteiten)
en de wijze waarop de uitvoering daarvan is georganiseerd. Centrummanagement is
geprofessionaliseerd. Ook in Oss is duidelijk een ontwikkeling te zien waarbij het accent verschuift
naar de kwaliteit van de activiteiten.
Het is lastig om een basisuitspraak te doen over de omvang van de begroting en over de accenten
daarbinnen. In het Handboek Centrummanagement 2010 is een gemiddelde voor plaatsen van
meer dan 50.000 inwoners gegeven. Dit is een zeer grofmazige indeling, want hierin vallen ook
gemeenten met bijvoorbeeld meer dan 150.000 inwoners. Het gemiddelde budget ligt tussen de
€ 200.000,- en € 250.000,-. Tendens is dat de gemeentelijke bijdrage hierin afneemt terwijl
ondernemers een groter deel voor hun rekening nemen. Tegelijk zien we dat ook eigenaren
bijdragen en er meer en meer wordt gekeken naar externe financiering (zoals subsidies). De
budgeten die worden ingezet verschillen per plaats omdat ook de opgaven verschillen.
Activiteiten: maatwerk
Het centrummanagement richt zich op het versterken van het economisch functioneren van
centrumgebieden. Ofwel het waarborgen of vergroten van de omzet. De activiteiten die daarvoor
worden opgepakt, verschillen. De lokale opgave is daarin altijd leidend. Veel voorkomende thema’s
en activiteiten anno 2014 zijn:

Leegstand en activiteiten om beschikbare panden weer in te vullen of om de mix van functies
en branches te versterken. In Hengelo wordt in dit kader vanuit het project
Toekomstbestendige Binnenstad met een breed palet aan activiteiten gewerkt aan het
enerzijds compacter maken van het winkelgebied (verkleinen van het speelveld) en het
anderzijds vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. In Roosendaal wordt vanuit
het project ‘hart voor de binnenstad’ eveneens gewerkt aan het keren van een negatieve
spiraal. Het activeren van ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners onder regie van een
zogenaamde gezagvoerder vormt daarin een belangrijk element. Opvallend daarbij is dat de
actieve betrokkenheid van vastgoedeigenaren in veel centra vergroot wordt. Ook in het
centrum van Oss is leegstand een aandachtspunt waarmee het centrummanagement actief
bezig is.

De ontwikkeling van kwantiteit naar kwaliteit is ook zichtbaar in de communicatie met de
consument. Branding, het vertalen van het DNA van een gebied in het ontwikkelen van, en de
communicatie naar de consument, is in opkomst. De consument is immers op zoek naar
‘beleving met betekenis’ en hij/zij verwacht daarbij een ‘echt’ of authentiek ‘verhaal’. In het
kader van de Taskforce Oss zijn ondernemers en gemeente ook op zoek naar de identiteit van
Oss.

De dynamiek in de detailhandel is onder meer zichtbaar in de toepassing van allerlei nieuwe
technieken. Onder de noemer van Het Nieuwe Winkelen verkennen tal van centra de
mogelijkheden van app’s, gemeenschappelijke websites tot en met Ibeacons. In Roosendaal en
Hengelo onder de noemer Smart City. Oss is wat dat betreft een voorloper met haar eigen
centrum website (http://www.webshopcentrumoss.nl/).
Belangrijk is dat deze projecten projectmatig worden aangepakt. formuleer een duidelijke
doelstelling, werkwijze, planning en begroting. Voor Oss geldt dat het jaarlijkse activiteitenplan
hier de basis voor biedt. Een verbeterpunt is wellicht de projectmatige aanpak die verder
doorgevoerd mag worden: duidelijker een kop en staart geven aan de verschillende activiteiten.
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Monitoring
In het kader van de eerder genoemde professionalisering is een tendens zichtbaar van
centrummanagement organisaties die gestructureerd doelstellingen vertalen in meetbare
indicatoren waarbij effecten via monitoring in beeld worden gebracht. Een bekend voorbeeld is het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarbij op basis van een nulmeting een activiteitenmatrix
wordt opgesteld. Deze is leidend voor de werking van de werkgroep KVO waarin gemeente, politie,
brandweer en ondernemers werken aan een schoon, heel en veilig centrum. De voortgang wordt
via het schouwen van het centrum en periodieke metingen (ondernemersenquêtes, politiecijfers
etc.) bewaakt.
Verschillende plaatsen hebben een binnenstadsmonitor waarin de ontwikkeling op belangrijke
indicatoren in beeld wordt gebracht. Denk daarbij aan indicatoren als leegstand, werkgelegenheid,
bouwinvesteringen, druktebeeld, waardering door consumenten, bezoekgedrag, parkeerafzet et
cetera. In Oss is in 2006 en 2014 een dergelijke monitor gepubliceerd. Deze frequentie is
onvoldoende om de effecten van de werkzaamheden van het centrummanagement te monitoren.
Hoewel op basis van een dergelijke monitor geen causale verbanden kunnen worden onderzocht
tussen de inzet vanuit het centrummanagement en de ontwikkeling van een centrum, leveren ze
wel waardevolle input over het economisch functioneren en eventuele aandachtspunten. Een
monitor is goed bruikbaar om het gesprek te voeren over het economisch functioneren en de
thema’s die daarbij moeten worden opgepakt door het centrummanagement.
In een aantal steden wordt gewerkt met een zogenaamd dashboard waarbij de belangrijkste
indicatoren overzichtelijk worden gepresenteerd. Een dashboard geeft de stand van zaken op
thema’s als vitaliteit, weerbaarheid en organiserend vermogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
waardering van consumenten en ondernemers voor de functiemix, het winkelaanbod, sfeer en
gezelligheid, parkeren en bereikbaarheid. Het dashboard zoomt daarnaast in op die indicatoren die
volgens direct betrokkenen van essentieel belang zijn. Zogenaamde early warning indicators
(percentage leegstand of aantal overvallen bijvoorbeeld) laten zien hoe het centrum scoort op deze
‘sleutelwaarden’ en kunnen aanleiding vormen voor nader onderzoek en/of bijsturing. Het
dashboard is zo opgesteld, dat deze voor ‘leken’ leesbaar en begrijpelijk is. De meerwaarde van
monitoring is vooral dat de cijfers en inzichten een goede basis vormen voor de uitdagingen waar
een centrum voor staat, en de inzet die vervolgens vanuit het centrummanagement nodig is om
het functioneren te verbeteren.
Draagvlak bij ondernemers
De mate waarin en de wijze waarop ondernemers worden betrokken bij het centrummanagement
verschillen per organisatie. Bijna iedere gemeente kent wel werkgroepen waarin ondernemers een
actieve bijdrage leveren aan centrummanagement. Dit zijn ook de plekken waarin het gesprek
wordt gevoerd over de activiteiten die door het centrummanagement moeten worden opgepakt. In
Hengelo betrekt het centrummanagement de ondernemers via enquêtes en brainstormsessies. Op
deze wijze ontstaat in een vroegtijdig stadium het gesprek over het activiteitenprogramma. Het
centrummanagement zet zich zeer in om zich te verantwoorden. Dit blijkt uit de diverse verslagen.
Daarin onderscheidt Oss zich van veel andere centrummanagementorganisaties; niet iedere
organisatie rapporteert zo uitvoerig als CMO.
De praktijk laat ook zien dat leegstand, een grootschalige toevoeging, een herontwikkeling,
ingrepen in de bereikbaarheid of het parkeren belangrijke momenten zijn waarop ondernemers zich
roeren. In verschillende steden worden dit soort momenten ook benut om de organisatie van het
centrummanagement te versterken.
In Oss is onlangs een zogenaamde Taskforce ingericht die aan de slag gaat met een aantal voor
Oss belangrijke thema’s. Hiermee lijkt ook Oss een momentum te hebben gevonden om de actieve
betrokkenheid van ondernemers te vergroten. De afgelopen periode hebben meer dan honderd
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ondernemers via deze Taskforce meegedacht over de ontwikkeling van het centrum.
Reflectie op Oss
Wanneer de situatie in Oss wordt vergeleken met landelijke trends, dan zien we dat de basis onder
het centrummanagement Oss goed is. De zeven kenmerken van Binnenstadsmanagement zijn
terug te zien – al kan wellicht het thema ‘leefbaarheid’ nog wat steviger worden aangezet. CMO
pakt thema’s op die ook landelijke spelen. Het centrummanagement is op drie niveaus actief: op
strategisch niveau met beleidsontwikkeling en ‘lobby’ (al is dat voor de ondernemers niet altijd
even goed zichtbaar), coördinerend daar waar het activiteiten betreft en uitvoerend met diverse
projecten.
De samenstelling van het centrummanagement is duidelijk gericht op ondernemers. Overwogen
kan worden om ook pandeigenaren (eventueel via een eigenarenvereniging) deel te laten nemen in
de organisatie.
Om een goed gesprek te kunnen voeren over de meerwaarde en focus van centrummanagement is
het belangrijk om doelstellingen zoveel mogelijk ‘SMART’ te formuleren en hieraan meetbare
indicatoren te verbinden. In de praktijk zien we echter dat veel activiteitenplannen nog altijd vol
staan van algemene doelstellingen.
De financiering is geregeld zoals in veel steden, al is een koppeling met de omvang van de panden
(via de WOZ –waarde bijvoorbeeld) in veel plaatsen langzaamaan gebruikelijker. Verder kan Oss
zich meer richten op externe (project-)financiering. Succesvolle organisaties hebben een sterkere
ontwikkeling van het werken met werkgroepen doorgemaakt en daarmee een bredere en
doelgerichter inzet van ondernemers op activiteiten en projecten gerealiseerd. In de loop van de
tijd verleggen centrummanagementorganisaties doorgaans het accent van het operationele naar
het strategische niveau. En worden operationele zaken zoals feestverlichting in bijvoorbeeld een
afzonderlijke stichting ondergebracht.
Centrummanagement Oss investeert veel in de ‘interne’ communicatie met de ondernemers en via
onder meer de website wordt de ‘externe’ communicatie opgepakt. Deze ‘externe’ communicatie is
van groot belang om het centrum ‘te verkopen’. Wellicht kan dat nog steviger worden aangezet,
mede ook om nieuw ondernemerschap naar Oss te trekken. De betrokkenheid van ondernemers
kan vergroot worden door op een voor ondernemers passend schaalniveau (een straat of een
aantal straten met een gezamenlijk profiel) het gesprek te voeren over ambitie (waar willen we
heen met het gebied), activiteiten (wat moeten we daarvoor doen?) en taak en rolverdeling (wie
gaat wat doen?). De uitdaging daarbij is om een goede balans te vinden tussen het geven van
eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning vanuit het centrummanagement.
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In het handboek centrummanagement 2010 is een schema voor zelfanalyse opgenomen:

Kijkend naar dit schema dan zien we dat Oss op veel fronten een ‘voldoende’ kan invullen. Onze
inschatting is dat vooral de punten ‘partijen zijn zelf goed georganiseerd’, ‘gemeenschappelijke
visie’ , ‘niet teveel afhankelijk van 1 persoon’ en ‘goede en voortdurende terugkoppeling’ in Oss
aandacht nodig hebben.
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3. Waardering van de reclamebelasting
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de waardering van de reclamebelasting door de
verschillende belanghebbenden. Allereerst wordt gestart met een weergave vanuit een viertal
rondetafelgesprekken, zie paragraaf 3.1. In 3.2 wordt ingegaan op de resultaten van een integrale
schriftelijke enquête die onder alle betalende ondernemers in het centrum zijn gehouden.

3.1. Rondetafelgespr ekken
Er is een viertal rondetafelgesprekken gehouden met de vertegenwoordigers vanuit verschillende
belangenpartijen: bestuur COO & straatvertegenwoordigers, STOPCMO, bestuur CMO (o.a.
bestaande uit een afvaardiging vanuit KHN, onafhankelijk horeca en winkeliers en COO) en
gemeente. In deze gesprekken is steeds eenzelfde thematische indeling gehanteerd, die in deze
verslaglegging wordt aangehouden.
Algemene indruk

COO, gemeente en CMO zijn positief over het centrummanagement. Er wordt meer en beter
samengewerkt, het overleg met gemeente e.a. loopt veel beter, er vinden meer activiteiten
plaats. Er is een goede coördinatie. Er is meer continuïteit. Er wordt professioneler gewerkt,
minder hap-snap en er is meer collectiviteit. Het centrummanagement voldoet aan de
verwachtingen.

COO, Gemeente en CMO stellen dat – als het CMO er niet meer zou zijn – er veel zaken in
elkaar zullen klappen, en er veel niet meer van de grond zal komen. De tijd dat men spontaan
en vrijwillig zaken organiseert lijkt voorbij. Het CMO ziet deze evaluatie als een kruispunt: òf
verder door ontwikkelen òf gedwongen stoppen en doodbloeden.

STOPCMO ervaart de reclamebelasting en het centrummanagement als zeer slecht. ‘We
betalen veel en zien er niets voor terug. Reclamebelasting is ondemocratisch en niettransparant ingevoerd. Vriendjespolitiek, verstrengelde belangen, teveel voor de horeca, de
aanloopstraten hangen erbij en komen er slecht vanaf.’

De centrummanager is niet alleen in Oss actief. Hij participeert in diverse netwerken en wordt
gevraagd op bijeenkomsten als spreker. Dit draagt er toe bij dat Oss zich ook naar buiten toe
profileert.
Kaders: plannen, begroting, verantwoording

COO vindt dat zij voldoende invloed heeft op de begroting en jaarplannen en dat er een
evenwichtige begroting is. Wel geeft COO aan dat ze scherper had moeten toezien op het
tijdig aanleveren van de jaarstukken.

De gemeente geeft aan zelf nog te weinig focus te hebben in de speerpunten voor het
centrum. Het centrum is zelf wel speerpunt van beleid. Daarnaast geeft de gemeente aan pas
de laatste jaren meer aandacht te geven aan haar toezichthoudende rol.

CMO stelt dat de begroting stabiel is, dat de indirecte kosten dalen en er meer armslag is voor
activiteiten. Opbrengsten staan onder druk door onder andere de toename van de leegstand.
CMO is voorzichtig met langlopende verplichtingen.

De gemeente en CMO zien de uitvoeringsovereenkomst en de cyclus van jaarplan, begroting
en jaarrekening/jaarverslag als duidelijke kaders. Beide geven aan dat het geen strakke
kaders of prestatieafspraken zijn, dat er bewust bewegingsruimte wordt geboden. Veel dingen
die CMO doet zijn niet goed meetbaar en de gemeente stelt zich hierin pragmatisch op.

STOPCMO stelt dat onvoldoende duidelijk is wat CMO doet, het is niet controleerbaar en je
kunt er te weinig invloed op uitoefenen. Ondemocratisch en niet-transparant. Jaarplanbegroting-jaarrekening sluiten niet op elkaar aan en op vragen daarover krijg je geen
antwoord. De gemeente houdt onvoldoende toezicht op jaarrekeningen en begrotingen en
geeft er via de wethouder blijk van niet onpartijdig te zijn ten aanzien van het functioneren
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van het CMO omdat hij uitspreekt dat CMO voor hem een cruciale rol speelt in het centrum.
De centrummanager kost teveel, daardoor gaat een te groot deel van de beschikbare
middelen op aan salariskosten.
Samenwerking, activiteiten en communicatie

COO, gemeente en CMO geven aan dat de samenwerking tussen ondernemers en gemeente
en de ondernemers onderling sterk is verbeterd. CMO geeft aan input vanuit de achterban te
krijgen via de COO, KHN, straathoofden (zitten elke zes a acht weken bij elkaar) en bilateraal
contact tussen ondernemers en centrummanager. Mede daardoor worden de plannen
gemaakt. COO stelt dat er korte lijnen zijn en voldoende invloed op plannen. Wel geeft CMO
aan dat het gros van de activiteiten vanuit het CMO-bestuur zelf wordt aangereikt en dat de
achterban weinig gebruik maakt van haar mogelijkheden tot initiatieven en inspraak.

De gemeente en CMO hebben een Taskforce/Regiegroep ingericht. Hierin wordt gesproken
over tal van thema’s aan verschillende zogenaamde kennistafels die van belang zijn voor het
(economisch) functioneren van het centrum. Op een tweetal grotere
ondernemersbijeenkomsten die in dit kader zijn georganiseerd, kwamen tussen de 100 en 120
ondernemers af. Daarnaast is er periodiek overleg tussen CMO en gemeente, met
vastgoedpartijen, de wijkraad etc. CMO is goed ingebed in de lokale structuren.

CMO heeft het beeld dat er een goed draagvlak is voor wat zij doet, maar dat er ook
pijnpunten zijn: niet iedere activiteit creëert bij iedereen reuring, de economische recessie
doet pijn, en er is onvrede over de manier van belasting-heffen (groot en klein betalen
evenveel). Daarnaast merkt CMO op dat het steeds lastiger wordt om mensen te vinden die
zich willen inzetten voor bestuur of werkgroepen. Bij operationele zaken lukt dat makkelijker
dan bij bestuurlijke zaken.

STOPCMO stelt dat het CMO vooral een feestje is van het COO en de horeca. Omdat CMO een
stichting is en je er dus geen lid van kunt zijn heb je geen invloed. CMO-bijeenkomsten zijn
geen echte vergaderingen en zaken worden daar meer meegedeeld dan overlegd. De
communicatie is slecht. Sommige ondernemers worden zelfs tegengewerkt door het CMO.
Aanloopstraten worden soms gewoon vergeten bij activiteiten, feestverlichting hangt nog
steeds niet overal.
Uitstraling centrum, schoon-heel-veilig

COO, gemeente en CMO geven aan door o.a. de feestverlichting, hanging baskets, antigraffity, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), periodieke schouw de uitstraling van het
centrum te verbeteren.

Gemeente stelt dat het CMO invloed heeft op de wijze waarop de gemeente in het centrum
investeert (openbaar gebied), zoals ’t Gengske.

STOPCMO vindt de inzet van CMO - zoals de hanging baskets - ´knullig´, het voegt niets toe.
KVO hebben ze nog nooit iets van gehoord en zien er geen meerwaarde in. Sfeerverlichting
hangt nog niet overal.
Belangenbehartiging

COO en CMO zijn tevreden over de lobby van CMO. Er wordt constructief samengewerkt met
de gemeente en er is invloed op dat wat de gemeente doet.

Gemeente vindt CMO meer ‘partner’ dan ‘partij’. Vooral met de centrummanager is veel
contact en overleg. Soms ‘hard-tegen-hard’ maar altijd constructief. De centrummanager is
voor de gemeente een belangrijke en niet meer weg te denken schakel in de verschillende
processen die in het centrum spelen, zowel beleidsvoorbereidend als uitvoerend. De gemeente
ziet de centrummanager balanceren tussen collectief belang (wat lastig is) en individuele
belangen en knelpunten van ondernemers. Het is wenselijk duidelijker te maken wat de rol
van de centrummanager, het bestuur en de gemeente wel en niet is.

Gemeente geeft aan dat er een apart periodiek overleg met het bestuur van CMO zou moeten
komen, nu is het vaak met alleen de voorzitter en centrummanager. Gemeente zou graag
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meer CMO-betrokkenen zien.
STOPCMO vindt dat CMO selectief in haar belangenbehartiging is: teveel de eigen agenda
(zoals de webwinkel), teveel voor de horeca en de eigen contacten, te weinig gericht op de
eigen ondernemers (inhuur vaak van buiten Oss).

Branchering en tegengaan leegstand

COO ziet onder meer de betere invulling van de Burgwal als resultaat van de inzet van CMO.
Oss kent een breed en gevarieerd aanbod en daar heeft CMO aan bijgedragen.

Ten aanzien van branchering en acquisitie heeft de gemeente weinig zicht op concrete
inspanningen en heeft het gevoel dat er nog (te) dicht bij huis wordt gezocht. Wel ziet de
gemeente dat er panden heringevuld zijn, met als voorbeeld de viswinkel.

STOPCMO stelt dat er meer en meer leegstand is, dus de inzet van CMO werkt niet. Ergo, de
door CMO opgezette webshop werkt leegstand in de hand.
Toekenning van middelen aan derden

COO stelt dat straatverenigingen vanuit CMO financiële ondersteuning voor activiteiten
kunnen krijgen en dat vooral de fanatieke straten hier gebruik van maken. Het stimuleert ook
spontane nieuwe acties, zoals de Italiaanse weken. Belemmering is het feit dat straten het
uiteindelijk wel zelf zullen moeten doen en er vaak ‘handjes’ ontbreken.

CMO geeft aan dat alle straathoofden bekend zijn met de mogelijkheden en dat via de website
de procedure staat vermeld. Praktijk is dat er niet vaak gebruik van wordt gemaakt omdat het
aan organisatorische kracht ontbreekt. Afwijzen van initiatieven gebeurt eigenlijk nooit, het
komt wel voor dat initiatieven ‘doodbloeden’.

STOPCMO vindt ook dit onduidelijk en niet transparant. Er hangt een zweem van
vriendjespolitiek rond het CMO en er zijn verstrengelde belangen omdat de centrummanager
zelf een pand in de binnenstad heeft en zijn broer voorzitter is van de COO.
Successen en verbeterpunten

COO, Gemeente en CMO sommen een heel aantal successen op: sfeerverlichting, hanging
baskets, betere parkeertarieven, meer kleinschalige activiteiten, Italiaanse weken, antigraffity, betere samenwerking, sterkere koopzondagen, invulling leegstaande panden,
webshop, goede positie in trajecten met gemeente.

COO ziet vooral als verbeterpunt ‘meer armslag, meer handjes’, ofwel de centrummanager
zou hulp moeten krijgen, onder andere ter ondersteuning van straatactiviteiten. De
centrummanager maakt erg veel uren, meer dan hij contractueel verplicht is. Ook een beter
draagvlak bij de aanloopstraten dient bewerkstelligd te worden. Belangrijke thema´s zijn
éénduidige winkelopeningstijden en acquisitie.

De gemeente heeft de indruk dat de centrummanager erg veel uren maakt. De gemeente ziet
als verbeterpunten het beter afbakenen waar CMO wel en niet over gaat (kerntaken), iets
meer strategisch opereren (nu vooral operationeel) en meer coördinerend dan organiserend.
Voorbeeld is de gewenste stroomlijning van vergunningen en het bundelen van krachten
rondom de grote evenementen.

CMO ziet zelf als verbeterpunt haar communicatie met de achterban: het beter uitdragen wat
je wilt en wat je bereikt en meer tweerichtingsverkeer in de communicatie.

STOPCMO ziet geen toegevoegde waarde en geen successen. Als verbeterpunten ziet zij het
afschaffen van reclamebelasting en het per branche organiseren van eigen activiteiten op
basis van vrijwilligheid. De hoogte van de heffing is buitensporig en de koppeling met
reclame-uitingen onrechtvaardig. Er moet meer invloed zijn op dat wat jij als ondernemer
belangrijk vindt. Een andere vorm van collectief fonds ziet STOPCMO niet zitten: autonomie
van de ondernemer staat voorop. De € 40.000 die de gemeente nu uitgeeft aan CMO kan ze
beter inzetten voor en gemeentelijk accountmanager die de zaken coördineert. Veel van wat
CMO zegt te doen is gewoon een gemeentelijk taak, zo stelt STOPCMO.
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Reclamebelasting als instrument

COO vindt dat reclamebelasting wel functioneert, al zou de grondslag anders mogen, als het
maar wel hetzelfde oplevert, want de financiële armslag moet niet krapper worden.

De gemeente vindt dat de reclamebelasting goed loopt, er weinig uitvoeringsproblemen en
bezwaren. Sterk punt is het collectieve karakter, nauwelijks freeriders meer. De
perceptiekosten zijn gedaald van € 20.000 naar € 5.000. De gemeente zou een andere
grondslag (bijv. koppeling aan WOZ) toejuichen, dan worden de perceptiekosten (nog) lager.

CMO vindt dat reclamebelasting als middel wel goed functioneert maar een slecht imago
heeft, alleen al door de naam ‘belasting’. CMO zou liever een koppeling zien met de omvang
van het pand dan aan de omvang van reclame-uitingen. CMO ziet geen goed alternatief.

STOPCMO is hier zeer duidelijk in: waardeloos instrument, onrechtvaardig, niet democratisch.
Afschaffen. Geen collectief alternatief.

3.2. Ondernemersenquête
Werkwijze
Als onderdeel van de onderzoeksopdracht is er een enquête opgesteld in overleg met de gemeente,
STOPCMO, CMO en COO. De enquête vindt u terug in bijlage 1. De enquête is verspreid onder alle
ondernemers die reclamebelasting moeten betalen in het centrum van Oss. Voor het selecteren
van de adressen is een adressenbestand gebruikt dat is aangeleverd door de gemeente. Om een zo
hoog mogelijke respons te behalen is gekozen voor het persoonlijk rondbrengen en ophalen van de
enquête. Dit is gedaan op woensdag 21, 27 mei en 11 juni 2014. De enquête werd aangereikt in
een envelop met een antwoordenvelop. De enquête was voorzien van een unieke code om fraude
tegen te gaan. Er zijn bijna 300 enquêtes verspreid.
Respons
Op dinsdag 27 mei 2014 en woensdag 11 juni 2014 zijn er 111 enquêtes persoonlijk opgehaald bij
de ondernemers. In de periode 27 mei tot 18 juni zijn 57 enquêtes per antwoordenvelop
ontvangen. De totale respons komt hiermee op 168 enquêtes. Dit betekent een responspercentage
van 57%. Dit is een goede respons.
Analyse
De enquête bevatte 39 vragen. De resultaten zijn in paragraaf 3.2.2. uitgewerkt en toegelicht. Het
waren gesloten vragen welke beantwoord zijn binnen de range ‘helemaal niet mee eens’ tot
‘helemaal mee eens’. Er is gekozen om de ondernemers per ‘thema’ de mogelijkheid te bieden de
antwoorden toe te lichten. De toelichtingen zijn op inhoud gecategoriseerd en vullen de gesloten
vragen aan.
Pamflet STOPCMO
Bij het uitdelen van de enquêtes op 21 mei heeft STOPCMO een pamflet uitgedeeld aan een groot
deel van de centrumondernemers. Het pamflet vindt u terug in bijlage 2. Mogelijk heeft dit pamflet
de beantwoording beïnvloed: in het pamflet worden de ondernemers opgeroepen negatief-kritisch
te zijn ten opzichte van de reclamebelasting. Ditzelfde geluid laat STOPCMO horen via haar
website.
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Resultaten
De doelmatigheid van de reclamebelasting
Ieder jaar stelt het CMO een activiteitenplan op (jaarplan). Het jaarplan is de basis voor de
activiteiten die het CMO uitvoert. De gelden die hiervoor worden gebruikt komen voort uit de
reclamebelasting. Achtereenvolgens gaan we in op de vragen 1 tot en met 5 uit de enquête over
de doelmatigheid van de reclamebelasting.
Figuur 3.1. Ik vind het belangrijk dat er een collectieve heffing is waardoor ondernemers samen
geld bijeenbrengen om het ondernemersklimaat in het centrum te versterken (ŋ=168)
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De meeste ondernemers (58%) vinden het belangrijk dat er een collectieve heffing is. We zien dit
terug in figuur 3.1. Bijna 30% van de ondernemers is het daar (helemaal) niet mee eens. 11% van
de respondenten is neutraal over deze stelling en 2% heeft de vraag niet ingevuld.
Figuur 3.2. Bij de invoering van reclamebelasting is voldoende duidelijk gemaakt waarom de
belasting is ingevoerd en waaraan deze besteed zou worden (ŋ=168)
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Een grote groep ondernemers (43%) in Oss is het (helemaal) niet eens met de stelling dat bij de
invoering van de reclamebelasting voldoende duidelijk is gemaakt waarom de belasting werd
ingevoerd. 30% van de ondernemers is het hier wel (helemaal) mee eens. Een kwart van de
ondernemers (24%) reageert neutraal, zie ook figuur 3.2.

25

Figuur 3.3. Ik ben bekend met de doelstellingen van het CMO (ŋ=168)
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Het CMO heeft zichzelf een aantal doelstellingen gesteld, mede op basis van de afspraken met de
gemeente. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de jaarplannen van het CMO (ook terug te
lezen in paragraaf 2.3). Ruim 40% van de ondernemers geeft aan bekend te zijn met deze
doelstellingen. Wederom een kwart beantwoordt deze vraag neutraal, terwijl 31% aangeeft niet
bekend te zijn met de doelstellingen.

Figuur 3.4. CMO geeft voldoende duidelijk aan via jaarplannen en begrotingen wat haar plannen zijn
(ŋ=168)
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Bijna 45% van de ondernemers vindt dat het CMO onvoldoende duidelijk aangeeft via haar
jaarplannen en begrotingen wat haar plannen jaarlijks zijn. Iets meer dan een kwart vindt dat het
CMO dit wel voldoende doet. De overige 27% is neutraal.
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Figuur 3.5. CMO legt via jaarverslagen voldoende verantwoording af van wat zij gerealiseerd heeft.
(ŋ=168)
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Volgens de prestatieafspraken met de gemeente dient het CMO jaarlijks in een jaarverslag haar
prestaties weer te geven. Zoals blijkt uit figuur 3.5. legt het CMO in de ogen van de ondernemers
(43%) onvoldoende verantwoording af via jaarverslagen. Een kwart van de ondernemers vindt dat
het CMO voldoende verantwoording af legt. Circa 30% van de ondernemers is neutraal.
Van de 168 ondernemers hebben 43 ondernemers een opmerking of toelichting gegeven over de
doelmatigheid van de reclamebelasting. De meeste genoemde opmerking is dat ondernemers
onbekend zijn met het CMO (negen). Vijf ondernemers geven aan dat zij het jaarverslag niet in
bezit hebben of nog nooit hebben gezien en vijf ondernemers noemen de financiële verantwoording
‘vaag’ is. Verder vinden drie ondernemers dat er onvoldoende wordt gecommuniceerd over de
plannen en activiteiten en wat er met de gelden gebeurt. Daarnaast noemen drie ondernemers dat
de verdeling tussen het kernwinkelgebied en de aanloopstraten onevenredig is, de focus ligt teveel
op het centrum. Tot slot geven twee ondernemers aan dat zij het niet eens zijn met het collectieve
karakter van de reclamebelasting. Alle opmerkingen zijn terug te lezen in bijlage 3.

Uit de resultaten blijkt een behoorlijk draagvlak voor een collectieve heffing. Tegelijk blijkt dat
het CMO niet goed lukt haar achterban op de hoogte te brengen van wat zij van plan is en
realiseert. Opvallend hierbij is dat een aanzienlijk deel (25-30%) van de ondernemers de
meeste vragen neutraal invult.
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Branchering: een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca
Het CMO heeft als belangrijk doel het versterken van de branchering in het centrum van Oss. Dit
houdt in een goede variatie aan winkels en horeca en een breed en kwalitatief goed aanbod.
Belangrijk hierbij is het creëren van een goed netwerk en gerichte acquisitie.
Figuur 3.6. Ik vind het versterken van de branchering een belangrijke activiteit voor het CMO.
(ŋ=168)
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Een meerderheid ondernemers (60%) noemt de versterking van de branchering een belangrijke
taak van het CMO. Circa 25% is het hier (helemaal) niet mee eens. 14% is neutraal zoals ook in
figuur 3.6 af te lezen valt. In figuur 3.7 gaan we in op de uitvoering van deze taak door het CMO.
Figuur 3.7. De inzet van het CMO heeft geleid tot een verbetering van het aanbod aan winkels en
horeca in het centrum. (ŋ=168)
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Figuur 3.7 laat zien dat het belang van branchering sterk afwijkt van de uiteindelijke uitvoering
door het CMO. Bijna 50% is het (helemaal) niet eens met de stelling dat de inzet van het CMO
heeft geleid tot verbetering van het aanbod aan winkels en horeca in het centrum. Slechts 15%
van de ondernemers vindt dat het CMO deze taak wel goed heeft uitgevoerd. Een groot deel (35%)
van de ondernemers is neutraal.
Van de 168 ondernemers hebben 41 mensen een opmerking gemaakt over de branchering.
Ondernemers (zes) vinden dat de leegstand is toegenomen en dat de kwaliteit van het centrum
achteruit is gegaan(acht): er zijn veel ‘dumpwinkels’ toegevoegd. De prestaties wat betreft
branchering moeten door het CMO meer inzichtelijk worden gemaakt. Er moet meer worden
bijgehouden wat het CMO doet om de branchering te verbeteren in het centrum. Vier ondernemers
geven aan dat er juist meer grootwinkelbedrijven moeten worden toegevoegd aan het centrum
(zoals een H&M of een Bijenkorf). Verder vinden drie ondernemers dat de inzet van het CMO
onvoldoende is geweest. Twee ondernemers geeft aan dat de verhuurders van het vastgoed
verantwoordelijk zijn voor de branchering. Tot slot noemen twee ondernemers dat de branchering
geen taak is voor het CMO maar voor de gemeente. Voor een overzicht van alle gemaakte
opmerkingen wordt u verwezen naar bijlage 3.
Conclusie: er is een behoorlijk draagvlak voor de taakstelling van het CMO op het gebied van
de branchering, maar de ondernemers zien onvoldoende terug wat het CMO op dat terrein
realiseert.

Belangenbehartiging: de belangen van de ondernemers in Oss
Centrum Management Oss heeft als doel de belangen van de ondernemers in Oss te behartigen.
Het CMO voert daarom overleg met de gemeente over zaken waar de gemeente verantwoordelijk
voor is zoals het parkeren en de bereikbaarheid, centrumontwikkeling, bestemmingsplannen en
andere zaken. De ondernemers is gevraagd hoe belangrijk zij belangenbehartiging vinden en hoe
het CMO deze taak uitvoert.
Figuur 3.8. Ik vind collectieve belangenbehartiging belangrijk (ŋ=168)
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Aan de ondernemers is gevraagd of zij de taak collectieve belangenbehartiging belangrijk vinden.
Het merendeel van de ondernemers (70%) is het (helemaal) eens met deze stelling. Een kleine
20% is het (helemaal) oneens en vindt collectieve belangenbehartiging onbelangrijk. Slechts 8% is
neutraal. De ondernemers zijn dus vrij uitgesproken over dit onderwerp. In figuur 3.9 en figuur
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3.10 gaan we in op de uitvoering hiervan.
Figuur 3.9. Het CMO overlegt voldoende met de ondernemers om onze belangen ten aanzien van
parkeren, bereikbaarheid, centrumontwikkeling, bestemmingsplannen et cetera bij de gemeente te
behartigen. (ŋ=168)
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De ondernemers is gevraagd of het CMO voldoende overlegt met de ondernemers. De balans valt
hier negatief uit: 40% van de ondernemers vindt dat het CMO dit onvoldoende doet. Bijna 30%
van de ondernemers vindt dat het CMO voldoende met de ondernemers in gesprek is om de
belangen te behartigen. Een aanzienlijk deel (29%) van de ondernemers is neutraal over deze
stelling, zoals ook in figuur 3.9 af te lezen is.
Figuur 3.10. Het CMO behartigt de belangen van de centrumondernemers op een goede manier.
(ŋ=168)
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Voor de ondernemers geldt dat – net als figuur 3.9 – de waardering van de uitvoering door het
CMO wat betreft belangenbehartiging laag is. Wederom bijna 40% van de ondernemers vindt dat
het CMO (helemaal) niet op een juiste manier de belangen behartigt van de centrumondernemers.
30% vindt dat het CMO dit wel op een goede manier doet, zoals ook weergegeven in figuur 3.10.
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Tot slot is 29% van de ondernemers neutraal over deze vraag.
35 ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een opmerking ten aanzien van
de belangenbehartiging. Er wordt door tien ondernemers opgemerkt dat er onvoldoende overleg
plaats vindt met de ondernemers en zeven ondernemers vinden dat de inzet omtrent het
parkeerbeleid onvoldoende is geweest (te duur, het moet gratis parkeren zijn volgens
ondernemers). Daarnaast vinden zes ondernemers dat er sprake is van belangenverstrengeling
tussen een aantal ondernemers en het CMO. Verder zijn drie ondernemers onbekend met het feit
dat CMO de belangen van de ondernemers behartigt. De overige opmerkingen zijn terug te lezen in
bijlage 3.
CONCLUSIE: Collectieve belangenbehartiging wordt door een groot deel van de ondernemers
als een waardevol onderwerp gezien, maar een klein deel is tevreden over de manier waarop
CMO dit uitvoert. Opvallend is wederom de grote groep ‘neutraal’-stemmers.
Verbetering van de belevingswaarde in het centrum
Het CMO heeft als doelstelling de beleving in het centrum - o.a. door straatmeubilair, aankleding
en een schoon en veilig centrum - te versterken. Deze taak behoort deels tot de gemeente en het
CMO vult daarop aan door eigen projecten zoals de feestverlichting, hanging baskets, vier keer per
jaar een schouw van het centrum en het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Figuur 3.11. Ik vind het belangrijk dat ondernemers gezamenlijk het centrum aantrekkelijk maken
en houden. (ŋ=168)
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Het belang om gezamenlijk het centrum aantrekkelijk te maken en houden wordt door bijna 80%
van de ondernemers gedeeld. Slechts 12% vindt dit niet belangrijk. Daarnaast heeft 8% een
neutrale houding hierover. De ondernemers zijn hier dus erg duidelijk en redelijk eensgezind over.
We kunnen dit teruglezen in figuur 3.11. In figuur 3.12 t/m 3.13 gaan we in op de uitvoering door
het CMO.
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Figuur 3.12. Ik ben op de hoogte van de activiteiten die het CMO verricht om de aantrekkelijkheid te
verbeteren. (ŋ=168)
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Aan de ondernemers is gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van de activiteiten die het CMO
doet ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het centrum. Wederom is opvallend hoe
verdeeld de ondernemers zijn, al slaat de balans dit keer positief door. Circa 40% van de
ondernemers geeft aan bekend te zijn met de activiteiten terwijl 30% aan geeft hier niet mee
bekend te zijn. Een kwart van de ondernemers is neutraal. In figuur 3.13 gaan we in op de
uitvoering van deze activiteiten.

Figuur 3.13. De activiteiten ter verfraaiing van het centrum hebben de aantrekkelijkheid van het
centrum vergroot. (ŋ=168)
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We zien in figuur 3.13 dat de grootste groep ondernemers (44%) het (helemaal) eens is met de
stelling dat de activiteiten ter verfraaiing van het centrum de aantrekkelijkheid van het centrum
hebben vergroot. Op dit belangrijke onderwerp laat CMO voor een groot deel van de ondernemers
haar meerwaarde duidelijk zien. Daarnaast is 28% van de ondernemers het (helemaal) oneens met
deze stelling. Tot slot zien we dat weer ruim een kwart van de ondernemers (26%) neutraal is.
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Figuur 3.14. De activiteiten ter verbetering van een schoon, ‘heel’ en veilig centrum, onder andere
door het Keurmerk Veilig Ondernemen en periodieke schouw, hebben de aantrekkelijkheid van het
centrum vergroot. (ŋ=168)
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Een redelijk deel van de ondernemers is het (helemaal) eens (35%) over dat de activiteiten ter
verbetering van een schoon, ‘heel’ en veilig centrum de aantrekkelijkheid heeft vergroot. 28% is
het hier (helemaal) niet mee eens. Een opvallend grote groep (30%) is neutraal over deze stelling.
De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om een opmerking te geven over het thema
belevingswaarde. Van de 168 ondernemers hebben 36 personen een opmerking gemaakt. Zeven
ondernemers vinden dat er onevenredige verdeling is tussen het kernwinkelgebied en de
aanloopstraten. Zij vinden dat de aanloopstraten naar verhouding meer betalen terwijl er geen
activiteiten of verfraaiing van de winkelstraat plaats vindt. Daarnaast vinden zeven ondernemers
dat het centrum van Oss nog steeds onveilig is en vinden zes ondernemers de versterking van de
belevingswaarde een taak van de gemeente. Verder vinden vier ondernemers dat er onvoldoende
verfraaiing/versiering in de straten is, dit geldt met name voor de aanloopstraten blijkt uit de
antwoorden. Twee ondernemers vinden dat belevingswaarde in het centrum is verbeterd. Een
overzicht van alle reacties staat in bijlage 3.

CONCLUSIE: Het aantrekkelijk maken van het centrum heeft een zeer groot draagvlak onder de
ondernemers. Een redelijk deel is tevreden over de manier waarop CMO dit doet. Wederom is
er een grote groep ‘neutraal’-stemmers.
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Promotie en activiteiten om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten
CMO heeft als doel het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum. Om die reden
organiseert of ondersteund het CMO de afgelopen jaren verschillende promotionele activiteiten en
evenementen. Voorbeelden hiervan zijn Winterland Oss, Oranjefeesten, Modefestijn,
Koninginnemarkt, Living Statues en de collectieve webshop.
Figuur 3.15. Ik vind gezamenlijke promotie van het centrum belangrijk. (ŋ=168)
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Meer dan twee derde (71%) van de ondernemers is het er (helemaal) mee eens dat gezamenlijke
promotie van het centrum belangrijk is. Daarentegen vindt 16% het onbelangrijk. Een kleine groep
van 10% is neutraal over deze stelling zoals ook figuur 3.15 laat zien. In de figuren 3.16 tot en
met 3.20 gaan we in op de uitvoering hiervan.

Figuur 3.16. Ik ben op de hoogte van het activiteitenplan dat hiertoe vanuit het CMO wordt
uitgevoerd. (ŋ=168)
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Een relatief groot deel (41%) van de ondernemers is op de hoogte van het activiteitenplan van het
CMO waarin staat welke activiteiten plaatsvinden. Bijna 20% is helemaal niet op de hoogte van het
activiteitenplan. Daarnaast is een kwart van de ondernemers neutraal.

Figuur 3.17. De afgelopen 4 jaren zijn de middelen vanuit de reclamebelasting aan de juiste
promotionele activiteiten en evenementen uitgegeven. (ŋ=168)
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Vanuit CMO worden activiteiten en evenementen grotendeels betaald via de inkomsten van de
reclamebelasting. De ondernemers is gevraagd in hoeverre zij vinden dat de middelen uit de
reclamebelasting aan de juiste promotionele activiteiten en evenementen zijn uitgegeven. De
grootste groep (40%) is het hier (helemaal) mee oneens. Een kwart van de ondernemers vindt dat
de middelen over de afgelopen 4 jaar wel juist zijn besteed. Een grote groep van 31% is neutraal.

Figuur 3.18. Na de invoering van de reclamebelasting is de kwaliteit van de activiteiten verbeterd.
(ŋ=168)
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Voordat de reclamebelasting werd ingevoerd vonden er al activiteiten plaats in het centrum van
Oss. Aan de ondernemers is gevraagd in hoeverre zij vinden dat de kwaliteit van de activiteiten is
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verbeterd na invoering van de reclamebelasting. Uit figuur 3.18 blijkt dat een groot deel van de
ondernemers (43%) het hier (helemaal) mee oneens is. Een kwart ziet verbetering van de
kwaliteit, terwijl wederom een kwart van de respondenten neutraal beoordeelt.

Figuur 3.19. De promotionele activiteiten en evenementen hebben bijgedragen aan het vergroten
van de aantrekkelijkheid van het centrum. (ŋ=168)
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Het doel van de promotionele activiteiten en evenementen zijn om de aantrekkelijkheid van het
centrum te vergroten. Aan de ondernemers is gevraagd in hoeverre zij vinden dat dit is
gerealiseerd. Er is een duidelijke verdeling te zien in figuur 3.19. De grootste groep ondernemers
(40%) vindt dat de promotie en evenementen hebben bijgedragen aan het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het centrum, terwijl 30% het hier (helemaal) mee oneens is.

Figuur 3.20. De promotionele activiteiten en evenementen hebben bijgedragen aan het uitbreiden
en vasthouden van mijn klantenkring. (ŋ=168)
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Naast dat de promotionele activiteiten en evenementen belangrijk zijn voor het centrum als geheel
is het voor de individuele ondernemers in het centrum van Oss belangrijk dat de eigen klantenkring
wordt vastgehouden en uitgebreid. Om die reden is aan de ondernemers gevraagd in hoeverre zij
vinden dat het een daadwerkelijke bijdrage is geweest voor de onderneming. De helft van de

36

ondernemers (50%) vindt dat het (helemaal) niet heeft bijgedragen, slechts 18% is het hier wel
mee eens. Tot slot is 27% neutraal.
Over het thema ‘promotie en activiteiten’ zijn door 44 ondernemers opmerkingen gemaakt. De
opmerkingen zijn gecategoriseerd tot een aantal antwoorden. Er zijn 13 ondernemers ontevreden
over het centrum, volgens hen hebben de promotie en evenementen het centrum niet verbeterd.
Verder vinden 13 respondenten dat de activiteiten niet eerlijk worden verdeeld over het
kernwinkelgebied en de aanloopstraten. De activiteiten vinden met name plaats op de Heuvel. Tot
slot geven drie ondernemers aan dat er te weinig overleg plaats vindt. In bijlage 3 zijn de
gemaakte opmerkingen genoemd.
CONCLUSIE: Promotionele acties worden door een grote meerderheid van de ondernemers als
een belangrijke collectieve activiteit gezien. Het CMO weet een redelijk groot deel van de
ondernemers goed te informeren over de activiteiten en een groot deel van de ondernemers
vindt dat deze promotie bijdraagt aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het
centrum. Minder positief is dat veel ondernemers vinden dat het geen invloed heeft op het
versterken van de eigen klantenkring en dat er de afgelopen periode geen duidelijke
kwaliteitsslag gemaakt is op basis van de reclamebelasting.
Communicatie: digitaal, bijeenkomsten, website
Het CMO communiceert op verschillende manieren met de ondernemers in het centrum van Oss. Er
zijn diverse kanalen die worden gebruikt: digitale nieuwsbrief, de website, inloopsessies en
ondernemersbijeenkomsten. Dit als middel om de ondernemers op de hoogte te houden van de
voortgang van de verschillende activiteiten en plannen, maar ook gelegenheid bieden om inspraak
te hebben op de plannen. In figuur 3.21 tot en met figuur 3.26 worden de enquêtevragen hierover
behandeld.
Figuur 3.21. Ik vind een goede communicatie vanuit het CMO belangrijk. (ŋ=168)
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Zoals ook zichtbaar in figuur 3.21 geldt ook voor de communicatie dat zeer veel ondernemers het
belangrijk vinden dat er goed wordt gecommuniceerd vanuit het CMO. We zien namelijk dat 79%
het er (helemaal) mee eens is dat een goede communicatie belangrijk is. Slechts 9% is het hier
(helemaal) niet mee eens en 10% is neutraal. De volgende resultaten gaan in op de uiteindelijke
uitvoering door het CMO.
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Figuur 3.22. Ik ben bekend met de verschillende communicatiekanalen vanuit het CMO. (ŋ=168)
50%
45%
40%
35%
30%

25%

25%
20%

24%

18%

16%

15%

15%
10%
5%

2%

0%
Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal
mee oneens

Niet
ingevuld

Op de vraag of de ondernemers bekend zijn met de verschillende communicatiekanalen vanuit het
CMO geldt dat een redelijk grote groep (43%)het hier (helemaal) mee eens is. Daar staat
tegenover dat eveneens een aanzienlijk deel (31%) zegt dat zij niet bekend zijn met de
communicatie vanuit CMO. Bijna een kwart geeft aan neutraal te zijn.
Figuur 3.23. Het CMO communiceert voldoende over haar activiteiten. (ŋ=168)
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We zien in figuur 3.23 terug dat ondernemers wederom verdeeld zijn over de vraag of het CMO
voldoende communiceert over haar activiteiten. De meerderheid (40%) is het hier (helemaal) mee
oneens, terwijl 32% het hier (helemaal) mee eens is. De balans slaat hier dus in negatieve zin
door.
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Figuur 3.24. Ik heb voldoende gelegenheid om invloed uit te oefenen op de plannen / activiteiten.
(ŋ=168)
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Aan de ondernemers is gevraagd of zij voldoende gelegenheid hebben om invloed uit te oefenen op
de plannen en activiteiten van het CMO. Zoals zichtbaar in figuur 3.24 is een groot deel van de
ondernemers (43%) het hier niet mee eens. Een kleiner deel (19% van de ondernemers vindt dat
ze wel voldoende gelegenheid hebben. Een opvallend grote groep is neutraal, wat mogelijk te
relateren is aan het feit dat maar een kleine groep ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze
mogelijkheid, zie ook figuur 3.25.

Figuur 3.25. Ik maak gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de plannen en
activiteiten van het CMO. (ŋ=168)
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Er hebben 60 ondernemers (36%) aangegeven dat zij weleens gebruik maken van de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen op de plannen en activiteiten van het CMO. Ruim de helft van de
ondernemers (57%) zegt geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Aan de ondernemers die
‘ja’ hebben geantwoord is vervolgens gevraagd of dat het CMO voldoende rekening heeft gehouden
met de inspraak de afgelopen jaren, zie ook figuur 3.26.
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Figuur 3.26. Indien ja, Het CMO heeft de afgelopen jaren voldoende rekening gehouden met mijn
inspraak. (ŋ=60)
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Van de 60 ondernemers die aan hebben gegeven dat zij gebruik maken van de mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op de plannen en activiteiten van het CMO geeft 40% aan dat zij vinden dat
dat het CMO ook daadwerkelijk rekening heeft gehouden met deze plannen. Opvallend is dat
eenzelfde deel (40%) van de ondernemers aangeeft dat zij het hier (helemaal) mee oneens zijn.
Een vijfde van deze groep respondenten beantwoord deze vraag neutraal.
Van de 168 ondernemers hebben er 32 een opmerking of toelichting gegeven over het thema
‘communicatie’. Er wordt door acht ondernemers genoemd dat zij hebben getracht invloed uit te
oefenen op plannen maar dat zij hier geen reactie op hebben gekregen. Verder zeggen zes
ondernemers dat zij onbekend zijn met het CMO en het feit dat men kan inspreken op plannen.
Daarnaast geven vier ondernemers aan dat er alleen sprake is van eenrichtingsverkeer: het CMO
luistert niet naar de ondernemers. Tot slot wordt door drie ondernemers de verdeling tussen het
kernwinkelgebied en aanloopstraat als obstakel gezien: met de aanloopstraten wordt onvoldoende
gecommuniceerd over activiteiten en plannen. Alle opmerkingen zijn letterlijk terug te lezen in
bijlage 3.
CONCLUSIE: communicatie is een belangrijk onderwerp volgens de ondernemers. De
communicatiekanalen zijn redelijk bekend, maar een groot deel van de ondernemers vindt dat
CMO onvoldoende communiceert en onvoldoende gelegenheid biedt tot beïnvloeding van haar
activiteiten. Opvallend is verder dat slechts een derde van de ondernemers gebruik maakt van
de mogelijkheden tot beïnvloeding.
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Een aanvraag indienen bij het CMO
Groepen ondernemers in het centrum van Oss (bijvoorbeeld straatverenigingen) kunnen een
aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het CMO voor een evenement. Het CMO beoordeelt deze
aanvragen en kent al dan niet middelen toe. Aan de ondernemers is gevraagd of dat zij weleens
een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre zij tevreden waren over de uitvoering hiervan.
Figuur 3.27. Ik heb wel eens namens een groep ondernemers een aanvraag ingediend. (ŋ=168)
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Van de 168 ondernemers hebben 26 ondernemers (15%) weleens een aanvraag ingediend bij het
CMO, 135 ondernemers (80%) hebben nog nooit een aanvraag ingediend. Dit is een opvallend
kleine groep ondernemers. Aan deze ondernemers is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de
manier waarop de aanvraag is behandeld (zie figuur 3.28).
Figuur 3.28. Indien ja, deze aanvraag is door het CMO naar tevredenheid behandeld. (ŋ=26)
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In figuur 3.28 valt op dat 18 ondernemers (73%) het (helemaal) eens is dat de aanvraag door het
CMO naar tevredenheid is behandeld. Een kwart van de ondernemers (acht) is het hier (helemaal)
mee oneens.

41

Figuur 3.29. Het is mij voldoende duidelijk op basis van welke criteria het CMO de aanvraag
beoordeelt. (ŋ=168)
50%
45%
40%

36%

35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%

10%

20%

7%

7%

5%
0%
Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal
mee oneens

Niet
ingevuld

De aanvragen worden door het CMO op een aantal criteria beoordeeld. Aan de ondernemers is
gevraagd of dat deze criteria voldoende duidelijk zijn. Allereerst kan op basis van figuur 4.29
worden geconcludeerd dat een groot aantal ondernemers de vraag niet heeft ingevuld. Dit kan
mogelijk worden verklaard doordat men heeft gedacht dat deze alleen ingevuld moest worden in
het geval dat vraag 27 met ‘ja’ was beantwoord. Verder ligt ook deze beantwoording heel verdeeld,
waarbij de balans negatief uitslaat. Het heeft er alle schijn van dat het vooral duidelijk is voor
degenen die er ook daadwerkelijk gebruik van maken.
Er zijn 11 opmerkingen gemaakt over het indienen van een aanvraag. Er wordt door zes
ondernemers geantwoord dat de criteria niet bekend zijn. Alle opmerkingen zijn verwerkt in bijlage
3.
CONCLUSIE: er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van het aanvragen van ondersteuning
voor activiteiten. Als men een aanvraag indient is men overwegend tevreden over de
behandeling van zo’n aanvraag.
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Algemene beoordeling over het functioneren van het CMO
Middels een aantal vragen is een indruk verkregen over het algemene functioneren van het CMO.
Onderstaand wordt op deze beoordeling ingegaan.
Figuur 3.30. Ik ben tevreden over de manier waarop het centrummanagement de middelen uit de
reclamebelasting gebruikt. (ŋ=168)
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Allereerst is aan de ondernemers gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de manier waarop het
CMO de middelen uit de reclamebelasting gebruikt. In figuur 3.30 staat dat een groot deel van de
ondernemers (42%) het hier niet mee eens is, waarbij 29% ‘helemaal oneens’ is. Een kleiner deel
(29%) % vindt dat het CMO dit wel op een goede manier doet. Tot slot zien we dat 27% van de
respondenten zich hier neutraal over uit. Dit is een opvallend groot deel, gelet op het belang van
deze vraag.
Figuur 3.31. Het centrummanagement maakt de verwachtingen die ik bij de invoering van de
reclamebelasting had (in positieve zin) waar. (ŋ=168)
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Alvorens de reclamebelasting werd ingevoerd hebben ondernemers wellicht bepaalde
verwachtingen gehad over het CMO. In de enquête is aan de ondernemers gevraagd in hoeverre
het CMO hieraan voldaan heeft. Uit figuur 3.31 blijkt dat 42% het hier (helemaal) niet mee eens is.
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Zij vinden dat er niet aan de verwachtingen is voldaan. Verder is 31% neutraal (wederom een
groot deel) en een kleiner deel (26%) vindt dat het CMO wel aan de gestelde verwachtingen heeft
voldaan.
Figuur 3.32. De activiteiten van het centrummanagement hebben het economisch functioneren van
het centrum versterkt. (ŋ=168)
50%
45%
40%
35%

30%

30%
25%

20%

23%

20%
15%

14%
11%

10%
5%

2%

0%
Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal
mee oneens

Niet
ingevuld

Het economisch functioneren is volgens 44% van de ondernemers niet versterkt doormiddel van de
activiteiten van het centrummanagement, 31% vindt dit wel. Een kleine kwart van de ondernemers
vult dit neutraal in.
Figuur 3.33 De activiteiten van het centrummanagement hebben het centrum een belangrijke
kwaliteitsimpuls gegeven. (ŋ=168)
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Een belangrijke doelstelling voor het CMO en de gemeente is om het centrum aan kwaliteitsimpuls
te geven. Aan de ondernemers is gevraagd in hoeverre zij vinden dat dit ook daadwerkelijk is
gebeurd. De resultaten zijn zichtbaar in figuur 3.33. Ruim 40% is het hier (helemaal) mee oneens
(waarvan 28% zeer uitgesproken). Daartegenover staat dat 32% van de ondernemers vindt dat dit
het CMO wel is gelukt. Een kwart van de ondernemers is hierover neutraal.
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Figuur 3.34 Ik ben tevreden over het functioneren van het CentrumManagement Oss (CMO).
(ŋ=168)
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De ondernemers is gevraagd of dat zij in algemene zin tevreden zijn over het functioneren van het
CMO. Uit figuur 3.34 blijkt dat een groot deel (44%) van de ondernemers het hier mee oneens is
(opvallend is zelfs dat 30% het hier helemaal mee oneens is). 31% is tevreden over het
functioneren van het CMO en 23% gaf aan neutraal te zijn.
Figuur 3.35 Ik ben tevreden over de manier waarop de centrummanager zijn taak uitvoert. (ŋ=168)
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De centrummanager is de spilfiguur binnen het CMO en heeft een aantal specifieke taken. De vraag
is gesteld of de ondernemers tevreden zijn over de manier waarop de centrummanager zijn taak
uitvoert. We zien een duidelijke tweedeling: 35% is hier positief over en is tevreden over het
functioneren van de centrummanager en eveneens 35% is het oneens en vindt dat de
centrummanager zijn taak onvoldoende uitvoert. Ook hier valt het opvallend grote deel ‘neutraal’
op.
Er hebben 26 ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting te geven over
de algemene beoordeling van het Centrummanagement Oss waarvan zeven reacties niet
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gecategoriseerd konden worden. Acht ondernemers vinden dat het centrum en het CMO niet
verbeterd is sinds de invoering van de reclamebelasting. Er geven vier ondernemers aan dat het te
hoge kosten zijn voor de ondernemers om te dragen. Verder vinden drie ondernemers dat er niet
naar hen wordt geluisterd en vinden twee ondernemers dat de ondernemers zelf activiteiten
moeten ontplooien in plaats van het CMO. Tot slot geven twee ondernemers aan dat zij onbekend
zijn met het CMO.
CONCLUSIE: de beoordeling van de aanwending van de reclamebelasting, het functioneren van
het CMO en de geboekte resultaten vallen alle negatief uit, waarbij een opvallend grote groep
zich neutraal opstelt. Verder valt op dat een stabiel deel uitgesproken negatief oordeelt (25 –
30%). Enkele hoofddoelstellingen, namelijk het versterken van het economisch functioneren en
het verbeteren van de kwaliteit worden door meer ondernemers in negatieve zin dan in
positieve zin beoordeelt. Het functioneren van de centrummanager ligt exact verdeeld.
Conclusie is wel dat het CMO een groot deel van de ondernemers niet voldoende kan overtuigen
van de meerwaarde van haar inzet en resultaten.
Een alternatief voor reclamebelasting?
De reclamebelasting wordt geheven op grond van de omvang van de reclame-uitingen en het feit
of deze uitingen zichtbaar zijn vanaf het openbare gebied. Aangezien er veel ophef is omtrent de
reclamebelasting is aan de ondernemers gevraagd wat een mogelijk alternatief zou kunnen zijn
voor reclamebelasting. Een andere mogelijkheid zou namelijk kunnen zijn om de hoogte van de
heffing te koppelen aan de WOZ-waarde van het pand. Ondernemers in ‘grotere’ panden betalen
dan meer dan ‘kleinere’, waarbij tevens de strategische ligging (kernwinkelgebied versus
aanloopstraten) van invloed is. Immers, dit heeft invloed op de hoogte van de WOZ. Onderstaand
wordt ingegaan op de reacties van de ondernemers.
Figuur 3.36 Ik vind de huidige manier van heffen prima. (ŋ=168)
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Bijna de helft van de ondernemers is het (helemaal) niet eens met de huidige manier van heffen
terwijl ruim een kwart (27%) het hier wel (helemaal) mee eens is. De overige 23% is neutraal. Het
is duidelijk dat veel ondernemers negatief staan tegenover deze manier van heffen. Dit terwijl een
groot deel van de ondernemers wel voor een collectieve heffing is (zie figuur 3.1). Daarom is het
goed te kijken naar alternatieven. Aan de ondernemers is gevraagd of zij liever een koppeling zien
met de WOZ-waarde, in figuur 3.37 is het resultaat inzichtelijk gemaakt.
Figuur 3.37 Ik zou liever een koppeling zien met de WOZ-waarde. (ŋ=168)
50%
45%
40%
35%

32%

30%
23%

25%

20%

20%
15%

11%
8%

10%

6%

5%
0%
Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal Niet ingevuld
mee oneens

Ondernemers reageren wederom zeer verdeeld over de koppeling met de WOZ-waarde. Het
grootste deel is het hier (helemaal) mee oneens (40%) en 31% is het hier wel (helemaal) mee
eens. Tot slot zien we dat 23% van de ondernemers neutraal is. Zo’n koppeling met WOZ heeft dus
geen duidelijk draagvlak.
Figuur 3.38 Ik heb de volgende wens / suggestie ten aanzien van de manier van heffen. (ŋ=168)
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Veel ondernemers hebben geen wens of suggestie aangegeven ten aanzien van de manier van
heffen. 28 ondernemers geven aan dat de reclamebelasting moet worden afgeschaft. Er werden 16
opmerkingen gemaakt welke niet tot één categorie samen te vatten viel (‘Alleen winkels moeten
meedoen’, ‘Meer communicatie’ en ‘Komt het te kort op de balans doordat ondernemers niet

47

betalen?’). Er geven negen ondernemers aan dat er differentiatie moet zijn tussen de
aanloopstraten en het kernwinkelgebied. Daarnaast opperen drie ondernemers het idee tot heffing
per verkoopoppervlak van de winkel. Verder noemen drie ondernemers dat er te hoge
organisatiekosten zijn en noemen drie ondernemers dat de bestedingen van de reclamebelasting
inzichtelijker moeten worden gemaakt. Tot slot noemen twee ondernemers dat ondernemers de
activiteiten zelf moeten organiseren.
Aanvullend hierop zijn er door 18 ondernemers opmerkingen gemaakt over het alternatief voor de
reclamebelasting. Voor zes opmerkingen was het niet mogelijk om de antwoorden te categoriseren.
Verder geven vijf ondernemers aan dat er een eerlijke verdeling moet zijn tussen de
aanloopstraten en het kernwinkelgebied en zien drie ondernemers liever een koppeling met de
WOZ-waarde. ‘Belasting is onzin’ wordt door twee ondernemers genoemd en de overige twee
ondernemers vindt dat er te hoge kosten worden gemaakt bij het CMO. Alle reacties zijn genoemd
in bijlage 3.
CONCLUSIE: veel ondernemers vinden de reclameheffing geen goede manier voor het maken
van een collectief ondernemersfonds. Een alternatief waarbij een koppeling wordt gemaakt met
de WOZ heeft met 31% geen duidelijk draagvlak. Er worden geen éénduidige alternatieven
aangedragen.

Volgend evaluatie-moment
Bij het instellen van de reclamebelasting is afgesproken dat dit na vier jaar moest worden
geëvalueerd. Het is aan te bevelen met enige regelmaat een heffing en het functioneren van het
CMO te evalueren. Om die reden is aan de ondernemers gevraagd in wat voor tijdsbestek de
nieuwe evaluatie moet plaats vinden.
Figuur 3.39 Wanneer wilt u opnieuw een evaluatie? (ŋ=168)
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De meeste respondenten (35%) vinden dat na twee jaar een volgend evaluatiemoment moet
plaatsvinden en 17% vindt na vier jaar. Verder geeft 14% van de ondernemers aan dat er geen
evaluatiemoment moet plaatsvinden. Tot slot heeft 13% niets ingevuld.
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De 22% ondernemers die ‘anders, namelijk’ hebben gekozen bestaan uit 37 ondernemers. Hiervan
geven 24 ondernemers aan dat er elk jaar een evaluatie moet plaatsvinden. Er waren zeven
antwoorden niet te categoriseren en zes respondenten vinden dat de reclamebelasting moet
worden afgeschaft.
CONCLUSIE: veel ondernemers vinden dat er frequent moet worden geëvalueerd.

Algemene opmerkingen enquête
Tot slot hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om nog een laatste algemene
opmerking toe te voegen. De antwoorden zijn gecategoriseerd op basis van meest voorkomende
reacties. Van de 168 ondernemers hebben 17 ondernemers van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt waarvan vier ondernemers een opmerking hebben gemaakt die niet meerdere malen
werden genoemd. Door vier ondernemers wordt gezegd dat de reclamebelasting moet worden
afgeschaft: het is een onzinnige belasting en levert niets op. Daarnaast vinden vier ondernemers
dat de heffing eerlijk moet worden verdeeld over het kernwinkelgebied en de aanloopstraten.
Volgens de ondernemers zijn de kosten niet evenredig met de opbrengsten per gebied: de
aanloopstraten betalen naar verhouding meer dan dat zij daar voor terug krijgen, de activiteiten
vinden met name plaats in de kern. Er zijn drie ondernemers van mening dat het CMO moet
stoppen. Tot slot noemen twee ondernemers dat gratis parkeren beter zou zijn voor het centrum.
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4. Conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk geeft samenvattend de conclusies en aanbevelingen weer en de beantwoording van
de hoofdvraag staat daarbij centraal.
‘In hoeverre voldoet de uitvoering door het centrummanagement aan de (kaderstellende)
afspraken die gemaakt zijn met de gemeente bij het invoeren van de reclamebelasting en in welke
mate wordt voldaan aan de verwachtingen die er vanuit de verschillende belanghebbenden leven?’
Deze centrale vraag beantwoorden we op basis van onze conclusies op de afgeleide deelvragen die
in de volgende paragraaf zijn verwerkt.

4.1. Conclusies
Welke kaders zijn gesteld bij het in werking treden van de reclamebelasting (zowel vanuit de
gemeente als vanuit de direct belanghebbende ondernemers i.c. degenen die de reclamebelasting
betalen)? Welke verwachtingen zijn er vanuit de gemeente en de ondernemers over de resultaten
die geboekt moeten worden?
De gemeente heeft globale kaders gesteld om CMO ruimte te geven in de uitvoering
De gemeente heeft, als één van de partners van CMO en degene die de reclamebelasting int,
enkele kaders voor de werking van het CMO gesteld. Deze kaders zijn vervat in de
uitvoeringsovereenkomst en de prestatieafspraken, zoals weergegeven in hoofdstuk 2. Het
betreffen globale uitgangspunten. Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat dit een bewuste
keuze was om ruimte te geven aan CMO in haar uitvoering.
Ondernemers sturen onvoldoende op de activiteiten van CMO
De ondernemers oefenen vooral via het COO en KHN invloed uit op de kaders die CMO (i.c. het
bestuur van CMO) zichzelf stelt. Er is nauwelijks of geen sprake van kaderstelling vanuit de
ondernemers: het CMO komt via haar bestuur met voorstellen (jaarplan, begroting e.d.) en deze
worden met jaarvergaderingen voorgelegd aan de ondernemers. COO en KHN hebben hierop direct
invloed door hun CMO-bestuursleden en maken daarvan ook gebruik. Uit de enquête en uit de
rondetafelgesprekken blijkt dat er (te) weinig gebruik wordt gemaakt van inspraak op de plannen
en dat het CMO dus vooral zelf haar kaders stelt. Het CMO stelt zichzelf doelen en heeft resultaten
geformuleerd (zie hoofdstuk 2).
Partijen verwachtten betere samenwerking en een aantrekkelijker centrum
Voorafgaand aan de invoering hadden betrokkenen vooral verwachtingen omtrent het vergroten
van de samenwerking tussen ondernemers en met de gemeente, het verhogen van de kwaliteit
van o.a. activiteiten en het verbeteren van het ondernemersklimaat in het centrum. Uit de
gesprekken met de gemeente, CMO en ondernemersorganisaties volgt dat zij een duidelijke
verbetering zien in de samenwerking bij zowel de ondernemersorganisaties als tussen de
ondernemers en de gemeente. Er zijn diverse lijntjes tussen ‘de ondernemers’ en ‘de gemeente’.
Partijen beoordelen elkaars houding als open en constructief met ruimte voor een kritiek.
Individuele ondernemers zijn (blijkens de enquête) minder positief over de resultaten die geboekt
zijn.
Veel ondernemers kennen doelstellingen CMO niet
43% van de ondernemers vindt dat voor invoering van de reclamebelasting onvoldoende duidelijk
was waaraan het centrummanagement de middelen zou besteden. En ruim 30% kent op dit
moment de doelstellingen van het centrummanagement niet. Een belangrijk deel van de

51

ondernemers is daarmee niet op de hoogte van de beoogde meerwaarde van het
centrummanagement blijkt uit de enquête.
In welke mate voldoet de uitvoering door de stichting Centrummanagement aan de kaders? In
welke mate wordt er voldaan aan de verwachtingen?
Groot draagvlak voor samenwerking en hoofdonderwerpen CMO
Er is een groot draagvlak voor de hoofdonderwerpen van CMO: branchering, promotie, uitstraling,
en communicatie worden alle door een zeer ruime meerderheid van de ondernemers als belangrijk
gezien. En 70% van de ondernemers vindt collectieve belangenbehartiging belangrijk. We
concluderen daaruit dat het CMO zich richt op zaken die door de ondernemers belangrijk worden
gevonden. Het zijn tevens onderwerpen die in den lande veel worden opgepakt door soortgelijke
centrummanagementorganisaties.
Doelstellingen te globaal beschreven om resultaten objectief te kunnen meten
Kijkend naar de beoogde resultaten van CMO, blijkt dat deze niet SMART zijn geformuleerd. Mede
hierdoor is het lastig te bepalen in welke mate de verschillende activiteiten succesvol zijn opgepakt
danwel gerealiseerd. Globaal omschreven intenties en doelen worden vervolgens veelal in globale
termen verantwoord in de jaarverslagen: in de jaarverslagen worden de geboekte resultaten vooral
kwalitatief omschreven. Er is niet terug te lezen in de jaarverslagen of er bijvoorbeeld een toename
is van het aantal bezoekers in Oss, of er toename is van de werkgelegenheid, een toename van de
bestedingen noch of dat er sprake is van een verlengde verblijfsduur van de bezoeker. Dit wil niet
zeggen dat er geen aansprekende resultaten worden geboekt, het is echter moeilijk ‘hard’ te
maken. Een positieve ontwikkeling is dat er in het jaarverslag over 2013 meer concrete informatie
over bezoekersaantallen is opgenomen. De sfeerverhogende activiteiten, zoals sfeerverlichting,
aankleding (hanging baskets) en allerlei evenementen zijn wel concreet en goed terug te zien in
zowel jaarplannen als verantwoording. En dit zijn de onderwerpen die overwegend positief worden
beoordeeld door de ondernemers.
Omdat vooral termen worden gebruikt als ‘verhogen van…, versterken van…, toename van…’ en dit
niet wordt gekwantificeerd in % of aantallen is het lastig om resultaten te meten.
Daarnaast is het de vraag of een eventuele versterking van de economische functie van het
centrum is toe te schrijven aan de prestaties van CMO of aan andere factoren (zoals economische
groei/neergang). Een objectieve meting van resultaten is daarmee op dit moment ondoenlijk en
onzuiver.
Wisselend beeld in het oordeel op onderdelen
Vanwege het ontbreken van objectieve cijfers is ook gekeken naar subjectieve gevoelens rondom
de prestaties (rondetafelgesprekken en enquête). Daaruit mag worden geconcludeerd dat de
meningen sterk verdeeld zijn. Gemeente en COO zijn overwegend positief over hetgeen CMO
presteert, evenals een deel van de ondernemers (20-30%). StopCMO en een (groter) deel van de
ondernemers (30 – 45%) oordelen veelal negatief tot zeer negatief over de prestaties van CMO.
Opvallend is een groot middendeel (25-30%) dat zich hier neutraal over uit, en dat een belangrijk
deel van de ondernemers heeft geen duidelijk beeld van de doelstellingen van het
centrummanagement.
Positieve beoordeling van verfraaiing, schoon, heel & veilig en promotie
Ook wanneer wordt ingezoomd op de verschillende onderwerpen waar CMO zich mee bezig houdt
zien we dit terug: alleen de onderwerpen ‘verfraaiing van het centrum / schoon-heel-veilig’ en
‘promotionele acties’ scoren meer positief dan negatief. Op alle overige onderwerpen slaat de
balans negatief door. Ook als specifiek gevraagd wordt of de activiteiten van het CMO het
economisch functioneren hebben versterkt en een belangrijke kwaliteitsimpuls heeft gegeven,
oordelen meer ondernemers negatief dan positief, zonder dat zich een duidelijke meerderheid
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aftekent (immers, er is een groot deel ‘neutraal’). Opvallend is dat zowel gemeente, CMO als COO
het beeld hebben dat de inzet van CMO heeft geleid tot kwalitatief betere activiteiten in het
centrum, terwijl slechts 25% van de ondernemers dit (h)erkent.
Onvrede in de aanloopstraten
Verder kan (op basis van opmerkingen die worden geplaatst) geconcludeerd worden dat er vooral
in aanloopstraten onvrede is over een onevenredige verdeling van aandacht / activiteiten /
kwaliteit verbeterende maatregelen in het centrumgebied t.o.v. de aanloopstraten.
CMO kan ondernemers niet voldoende overtuigen van haar prestaties
Wij concluderen hieruit dat belangrijke gesprekspartners van CMO (gemeente, COO en KHN)
tevreden zijn, maar dat een aanzienlijk deel van de ondernemers duidelijk minder tevreden is.
Beide kanten hebben geen meerderheid omdat een groot deel van de ondernemers zich hier niet
duidelijk over uitlaat (neutraal). Feit is wel dat CMO een (groot) deel van de ondernemers niet
voldoende kan overtuigen van haar prestaties. Meer dan 40% van de ondernemers geeft aan dat
CMO niet aan de verwachtingen voldoet.
Is er voldoende invloed vanuit de betalende ondernemers op de jaarplannen en realisatie?
Ondernemers benutten onvoldoende de mogelijkheden om invloed uit te oefenen
In theorie kunnen ondernemers veel invloed uitoefenen op de jaarplannen en realisatie: via de
straathoofden, via COO, via de verschillende bijeenkomsten en individueel. In de praktijk ervaart
meer dan 40% van de ondernemers dat er onvoldoende gelegenheid is om invloed uit te oefenen.
Ook blijkt hier relatief weinig gebruik van te worden gemaakt (36%). Ook CMO zelf ervaart dat er
relatief weinig wordt ingesproken (buiten de invloed van COO in het bestuur om).
Wij concluderen daaruit dat er (te) weinig invloed vanuit de individuele ondernemers wordt
uitgeoefend op de koers van het CMO, terwijl deze gelegenheid wel geboden wordt.
Is er voldoende draagvlak voor enerzijds de reclamebelasting als heffing en anderzijds de
uitvoering door het centrummanagement? Is reclamebelasting in het licht van voornoemde kaders,
verwachtingen en realisatie een goed instrument gebleken of is er een alternatief wenselijk en wat
betekent e.e.a. voor de overeenkomst met het centrummanagement?
Ruime meerderheid wil collectief het ondernemersklimaat versterken, en is kritisch over
het instrument
Een ruime meerderheid van de ondernemers is vóór een collectieve heffing ter bevordering van het
ondernemersklimaat. Tegelijk vindt een groot deel (46%) van de ondernemers de manier van
heffen niet optimaal. Een eenduidige richting voor een andere manier van heffen tekent zich niet
af.
Uit de opmerkingen die geplaatst worden, kan worden opgemaakt dat er onvrede is over de
koppeling aan reclame-uitingen en een onrechtvaardige verdeling tussen klein en groot,
centrumgebied-aanloopgebied. Er is geen duidelijke meerderheid tegen deze manier van heffen,
maar er is ook geen stevig draagvlak vóór. Uit losse opmerkingen blijkt een relatief klein deel van
de ondernemers pertinent tegen reclamebelasting te zijn.
De praktijk leert dat het principe achter reclamebelasting voor ondernemers eenvoudig duidelijk te
maken is, maar dat de techniek vaak tot vragen en opmerkingen leidt. De techniek van de
reclamebelasting gekoppeld aan de WOZ-waarde, of de techniek van de Bedrijveninvesteringszone
blijkt meer tegemoet te (kunnen)komen aan een rechtvaardige verdeling tussen verschillende
soorten bedrijven (groot-klein). Deze technieken worden de afgelopen jaren in steeds meer
plaatsen gebruikt om centrummanagement structureel te financieren.
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Reclamebelasting kent als middel weinig draagvlak onder de ondernemers. Wel is duidelijk dat een
groot deel van de ondernemers een vorm van collectieve heffing belangrijk vindt. Tegelijk tekent
zich vanuit de reacties geen duidelijk alternatief af, daarvoor zijn de reacties te verdeeld.
Veel reacties richten zich op een eerlijker verdeling wat betreft heffing over kleine versus grote
ondernemingen en tussen het centrumgebied en de aanloopstraten. Zowel CMO, COO als
gemeente zijn voorstander van een instrument als reclamebelasting, omdat het een efficiënt
middel is gebleken om tot een goed financieel fundament voor de activiteiten van het CMO te
komen en freeriders-gedrag tegen te gaan.
Samenvattend
Het CMO richt zich op waardevolle onderwerpen, maar slaagt er onvoldoende in de keuzen voor
activiteiten en de meerwaarde van die activiteiten over het voetlicht te brengen bij ‘de
ondernemers’. Het feit dat veel ondernemers geen goed beeld hebben van wat de doelstellingen
van CMO zijn, maakt dat ook niet eenvoudig. Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid aan het
principe van gezamenlijk werken aan het versterken van het ondernemersklimaat te steunen. Een
kleine groep wijst dit pertinent af. Een aantal van hen heeft zich verenigd in stopCMO. Deze groep
is bijzonder negatief over het CMO. De uitingen van deze groep lijken gezien de uitkomsten van
het onderzoek niet te kunnen rekenen op brede steun bij ondernemers in het centrum die worden
aangeslagen voor de reclamebelasting. Er wordt door een groot deel van de ondernemers
genuanceerder naar het CMO aangekeken. Kritiek richt zich op verschillende facetten van het CMO
en het instrument van reclamebelasting en is niet per definitie gericht op het afschaffen hiervan.
Daarnaast is het de vraag of ‘de ondernemers’ wel voldoende de moeite nemen om het gesprek
met CMO aan te gaan over de doelen, activiteiten en resultaten. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden en podia; zetten ‘de ondernemers’ deze wel goed in? Uiteindelijk zitten ‘de
ondernemers’ zelf ‘aan het stuur’.
Tegelijkertijd is duidelijk dat ‘de ondernemers’ niet bestaan. Uit de bijna consequent negatieve
beoordeling door zo’n 30 – 40% van de ondernemers – en een grote groep ‘neutraal-stemmers blijkt wel dat het draagvlak voor wat het CMO presteert niet groot is. Ook de vragen die specifiek
over het presteren van CMO gaan slaan meer negatief dan positief uit. Bij de centrummanager ligt
de balans precies in evenwicht. Opvallend hierbij is dat een groot deel van de ondernemers (2530%) op zeer veel vragen ‘neutraal’-stemt, waardoor er maar weinig echt duidelijke positieve of
negatieve uitslagen zijn. Het wekt de nieuwsgierigheid wat deze ‘neutraal-stemmers’ beweegt om
dit midden te zoeken. Uit enkele antwoorden is gebleken dat sommige ondernemers geen
antwoord wisten (bijvoorbeeld doordat ze als bedrijfsleider te ver van de praktijk af staan).

4.2. Aanbevelingen
Op basis van het voorgaande, formuleert Seinpost de volgende aanbevelingen.

Alle partners in het centrummanagement hebben een rol in het goed laten functioneren van
deze organisatie. Alle partijen moeten elkaar scherp houden op elkaars rol en inbreng. Dit geldt
bijvoorbeeld voor wat partijen verwachten van gezamenlijke belangenbehartiging en
belangenbehartiging via de samenwerkende partners (zoals de ondernemersvereniging).

Het CMO en (individuele) ondernemers moeten beter met elkaar in gesprek over de opgaven
waar het centrum voor staat en de rol van (individuele) ondernemers en het
centrummanagement daarbinnen. (Individuele) ondernemers hebben binnen de bestaande
opzet van het centrummanagement voldoende ruimte om actief sturing te geven aan het
centrummanagement via de werkgroepen, via straatambassadeurs en via de
belangenorganisaties. Tevens kan de verdeling van de aandacht en inzet over de verschillende
delen van het centrum daarbij focus krijgen. Een ‘koersdocument’ op het niveau van het
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centrum, en gebiedsprofielen2 kunnen daarbij helpen.
We adviseren het CMO om – op basis van prioriteiten die gesteld worden in de vorige bullet doelstellingen te concretiseren in meetbare indicatoren. En de ontwikkeling op de verschillende
indicatoren ook frequent (bijvoorbeeld een jaarlijkse monitor) te meten. Naast objectief
meetbare feiten en cijfers is ook de subjectieve waardering door de consument en de
ondernemer van essentieel belang.
We adviseren het CMO om de verschillende activiteiten zoveel mogelijk op een projectmatige
manier op te zetten en te beschrijven. Hierdoor krijgen ze een duidelijke kop en staart en
wordt de sturing gemakkelijker.
Jaarplannen en verslagen moeten eenduidig gekoppeld worden aan de doelen en de beoogde
effecten. Op projectniveau moet voldoende inzicht worden verkregen in investeringen en
resultaten. Dit leidt ook tot transparantie in het stellen van prioriteiten en het aangaan van
verplichtingen. Overwogen moet worden om een accountant de financiële stukken te laten
controleren en te laten adviseren over het opstellen van een begroting.
Gelet op het belang van het vastgoed in de binnenstad adviseren wij om ook een delegatie
vanuit de vastgoedeigenaren zitting te laten nemen in het centrummanagement (waarbij
uiteraard ook een financiële deelname wordt verwacht).
Het centrummanagement leunt zwaar op de centrummanager. Door sommigen worden het
centrummanagement en de centrummanager als een en dezelfde gezien. Het bestuur en de
werkgroepen mogen meer zichtbaar worden in beleidsvoorbereiding, -vorming, uitvoering en in
de communicatie. Dit vraagt ook dat er binnen het centrummanagement het gesprek wordt
gevoerd over taken en verantwoordelijkheden.
De externe communicatie behoeft aandacht. Naast de websites e.d. is een gerichte branding
van Oss (onder andere voor nieuw ondernemerschap) aan te bevelen. De eerder genoemde
gebiedsprofielen kunnen daarbij helpen.
Een bezoeker zal niet als vanzelf alle delen van het centrum van Oss bezoeken. De ruimtelijk
economische structuur is daarvoor te complex. Als het regent in het hart van het centrum,
betekent dit nog niet automatisch dat het elders drupt. Wij adviseren het centrummanagement
om samen met de verschillende deelgebieden op zoek te gaan naar het (bijzondere) karakter
van de deelgebieden en dit te vertalen in gebiedsprofielen en passende activiteiten. De ene
keer acties op straatniveau, de andere keer wellicht meer thematisch (en op die manier
aansluiten bij het karakter van deelgebieden).
Verken de mogelijkheden om de grondslag voor de heffing aan te passen zodat meer recht
wordt gedaan aan de omvang en de ligging van een onderneming. Mogelijkheden daarbij zijn
de reclamebelasting met de WOZ-waarde als grondslag of het instrument van de
bedrijveninvesteringszone waarbij ook de WOZ-waarde als grondslag dient.

Een gebiedsprofiel schets het toekomstige karakter van een gebied op basis van reeds aanwezige kwaliteiten met betrekking

tot de functiemix, branchering, type ondernemers en vestigingsplaatsfactoren als bereikbaarheid en parkeermogelijkheden zijn
meegenomen. Een gebiedsprofiel is richtinggevend voor acties en maatregelen en wordt idealiter samen met ondernemers,
eigenaren en overheid opgesteld.
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Bijlage 1

Enquête

Aan alle centrumondernemers in het Reclamebelasting-gebied

Waalwijk|20 mei 2014|briefkenmerk voorzien van uniek kenmerk

Geachte ondernemer,
Sinds 15 april 2010 wordt er reclamebelasting in het centrum van Oss geheven. De opbrengsten
van deze reclamebelasting worden door de gemeente Oss ter beschikking gesteld aan de Stichting
Centrummanagement Oss (CMO). Het CMO heeft zich ten doel gesteld deze inkomsten te
gebruiken om collectieve activiteiten voor en door ondernemers in het centrum uit te voeren en
(financieel) te steunen. Door deze werkwijze dragen alle centrumondernemers financieel bij aan
het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum.
De gemeente Oss en het CMO hebben afgesproken na drie jaar de reclameheffing en het
functioneren van het CMO te evalueren. Seinpost Adviesbureau is gevraagd als onafhankelijk en
objectieve partij de evaluatie uit te voeren.
Eén van de belangrijkste onderdelen van de evaluatie is een enquête onder alle betalende
ondernemers in het centrum van Oss. Uw medewerking is van groot belang. De resultaten van de
enquête worden gebruikt om de reclameheffing als middel te evalueren en te bezien in hoeverre dit
middel via de activiteiten van het CMO effectief is geweest voor de versterking van het centrum en
draagvlak kent onder de centrumondernemers.
Daarom vragen wij u om de bijgaande enquête in te vullen en mee te geven aan de mensen van
Seinpost. De enquête dient ingevuld te worden door de bedrijfsleider.
Bij het afgeven van deze enquête hebben zij een afspraak met u gemaakt wanneer zij de enquête
weer bij u ophalen. Tevens is het mogelijk om de enquête gratis terug te sturen vóór 28 mei a.s.
door middel van de bijgevoegde retourenvelop.
Uw gegevens zijn anoniem, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor dit
onderzoek. Dit betekent dat de gegevens in bezit blijven van Seinpost en dat in rapportages alleen
in algemeenheden zal worden gesproken en resultaten niet terug te leiden zijn naar individuele
ondernemers. In de enquête wordt ook niet gevraagd naar persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Daniëlle van den
Heuvel, via nr. 06 15322011
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
John Bardoel
projectleider
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De reclamebelasting en CMO
De Stichting Centrummanagement Oss (CMO) heeft als missie het versterken van het economisch
functioneren van het stadscentrum van Oss en het verbeteren van het vestigings- en
verblijfsklimaat. Het CMO wil daarmee een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het centrum geven.
Het CMO voert haar werk uit, grotendeels op basis van de middelen uit de reclamebelasting. Deze
belasting wordt geïnd door de gemeente en ter beschikking gesteld aan het CMO.
Om te kunnen beoordelen of u tevreden bent over de reclamebelasting en de activiteiten die
daarmee ontplooid worden leggen wij een aantal stellingen aan u voor.
Bij iedere stelling kunt u aankruisen in welke mate u het eens of oneens bent met de stelling.
Daarbij geven wij u graag de gelegenheid uw antwoord toe te lichten of tips te geven, mocht u
daar behoefte aan hebben.
De doelmatigheid van de reclamebelasting
Het CMO heeft de doelen die zij nastreeft vastgelegd in haar statuten en maakt ieder
jaar een activiteitenplan. Op basis daarvan voert zij haar werkzaamheden uit.
helemaal
mee
eens
1.

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik vind het belangrijk dat er
een collectieve heffing is
waardoor ondernemers samen
geld bijeenbrengen om het
ondernemersklimaat in het
centrum te versterken.

2.

Bij de invoering van
reclamebelasting is voldoende
duidelijk gemaakt waarom de
belasting is ingevoerd en
waaraan deze besteed zou
worden.

3.

Ik ben bekend met de
doelstellingen van het CMO.

4.

Het CMO geeft via jaarplannen
en begrotingen voldoende
duidelijk aan wat haar plannen
zijn.

5.

Het CMO legt via jaarverslagen
voldoende verantwoording af
van wat zij gerealiseerd heeft.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Branchering: een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca
Een belangrijk doel van het CMO is het versterken van de branchering (goede variatie
aan winkels/horeca, breed en kwalitatief goed aanbod) van het centrum, onder andere
door een goed netwerk en gerichte acquisitie.
helemaal
mee
eens
6.

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik vind het versterken van de
branchering een belangrijke
activiteit voor het CMO.

7.

De inzet van het CMO heeft
geleid tot een verbetering van
het aanbod aan winkels en
horeca in het centrum.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Belangenbehartiging
Eén van de doelen van de Stichting Centrummanagement Oss is de
belangenbehartiging van de ondernemers in het centrum. Het CMO voert daartoe
overleg met de gemeente over zaken waar de gemeente voor verantwoordelijk is,
zoals het parkeren en de bereikbaarheid, centrumontwikkeling, bestemmingsplannen.
helemaal
mee
eens
8.

mee
eens

Neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

Ik vind collectieve
belangenbehartiging belangrijk.

9.

Het CMO overlegt voldoende
met de ondernemers om onze
belangen ten aanzien van
parkeren, bereikbaarheid,
centrumontwikkeling,
bestemmingsplannen et cetera
bij de gemeente te behartigen.

10. Het CMO behartigt de belangen
van de centrumondernemers op
een goede manier.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Verbetering van de belevingswaarde van het centrum
Een ander doel van de Stichting Centrummanagement Oss is het versterken van de
beleving in het centrum, onder andere door straatmeubilair, aankleding en een schoon
en veilig centrum. Deels is dit een taak van de gemeente, het CMO vult daarop aan
door eigen projecten zoals de feestverlichting, hanging baskets, 4 x per jaar een
schouw van het centrum en het Keurmerk Veilig Ondernemen.
helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

11. Ik vind het belangrijk dat
ondernemers gezamenlijk het
centrum aantrekkelijk maken
en houden.
12. Ik ben op de hoogte van de
activiteiten die het CMO
verricht om de
aantrekkelijkheid te verbeteren.
13. De activiteiten ter verfraaiing
van het centrum hebben de
aantrekkelijkheid van het
centrum vergroot.
14. De activiteiten ter verbetering
van een schoon, ‘heel’ en veilig
centrum, onder andere door
het Keurmerk Veilig
Ondernemen en periodieke
schouw, hebben de
aantrekkelijkheid van het
centrum vergroot.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Promotie en activiteiten
Eén van de doelen van de Stichting Centrummanagement Oss is het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het centrum. Daarom heeft het CMO de afgelopen jaren
verschillende promotionele activiteiten en evenementen georganiseerd en/of
ondersteund. Denk hierbij aan Winterland Oss, Oranjefeesten, Modefestijn,
Koninginnemarkt, Living Statues en de collectieve Webshop.
helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

15. Ik vind gezamenlijke promotie
van het centrum belangrijk.
16. Ik ben op de hoogte van het
activiteitenplan dat hiertoe
vanuit het CMO wordt
uitgevoerd.
17. De afgelopen 4 jaren zijn de
middelen vanuit de
reclamebelasting aan de juiste
promotionele activiteiten en
evenementen uitgegeven.
18. Na de invoering van de
reclamebelasting is de kwaliteit
van de activiteiten verbeterd.
19. De promotionele activiteiten en
evenementen hebben
bijgedragen aan het vergroten
van de aantrekkelijkheid van
het centrum.
20. De promotionele activiteiten en
evenementen hebben
bijgedragen aan het uitbreiden
en vasthouden van mijn
klantenkring.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Communicatie
De Stichting Centrummanagement Oss communiceert op verschillende manieren met
de ondernemers in het centrum. Onder meer door de digitale nieuwsbrief, de website,
inloopsessies en ondernemersbijeenkomsten probeert zij u op de hoogte te houden
van de voortgang van de verschillende activiteiten. Daarnaast vindt het CMO het
belangrijk dat u inspraak heeft op de plannen.
helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

21. Ik vind een goede
communicatie vanuit het CMO
belangrijk.
22. Ik ben bekend met de
verschillende
communicatiekanalen vanuit
het CMO.
23. Het CMO communiceert
voldoende over haar
activiteiten.
24. Ik heb voldoende gelegenheid
om invloed uit te oefenen op de
plannen / activiteiten.
25. Ik maak gebruik van de

JA / NEE

mogelijkheden om invloed uit
te oefenen op de plannen en
activiteiten van het CMO.
26. (indien bij 25 ‘ja’:) Het CMO
heeft de afgelopen jaren
voldoende rekening gehouden
met mijn inspraak.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Een aanvraag doen
Groepen ondernemers in het centrum van Oss (bijvoorbeeld straatverenigingen)
kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het CMO voor een evenement.
Het CMO beoordeelt deze aanvragen en kent al dan niet middelen toe.
27. Ik heb wel eens namens een

JA / NEE

groep ondernemers een
aanvraag ingediend.

helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

28. (indien bij 27 ‘ja’:) Deze
aanvraag is door het CMO naar
tevredenheid behandeld.
29. Het is mij voldoende duidelijk
op basis van welke criteria het
CMO de aanvraag beoordeelt.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Uw algemene beoordeling van het functioneren van het CMO
helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

helemaal

mee

neutraal

mee

helemaal

30. Ik ben tevreden over de manier
waarop het
centrummanagement de
middelen uit de
reclamebelasting gebruikt.
31. Het centrummanagement
maakt de verwachtingen die ik
bij de invoering van de
reclamebelasting had (in
positieve zin) waar.
32. De activiteiten van het
centrummanagement hebben
het economisch functioneren
van het centrum versterkt.
33. De activiteiten van het
centrummanagement hebben
het centrum een belangrijke
kwaliteitsimpuls gegeven.
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mee
eens

eens

oneens

mee
oneens

34. Ik ben tevreden over het
functioneren van het
CentrumManagement Oss
(CMO).
35. Ik ben tevreden over de manier
waarop de centrummanager
zijn taak uitvoert.

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Een alternatief voor reclamebelasting?
De reclamebelasting wordt geheven op grond van de omvang van uw reclame-uitingen
en het feit of deze uitingen zichtbaar zijn vanaf het openbare gebied. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn om de hoogte van de heffing te koppelen aan de WOZwaarde van het pand. Ondernemers in ‘grotere’ panden betalen dan meer dan
‘kleinere’, waarbij tevens de strategische ligging (kernwinkelgebied versus
aanloopstraten) van invloed is. Immers, dit heeft invloed op de hoogte van de WOZ.
helemaal
mee
eens

mee
eens

neutraal

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

36. Ik vind de huidige manier
van heffen prima.
37. Ik zou liever een koppeling
zien met de WOZ-waarde
(zoals hiervoor beschreven).
38. Ik heb de volgende wens /
suggestie ten aanzien van de
manier van heffen:

Opmerkingen / toelichtingen / tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Volgend evaluatie-moment
Het is aan te bevelen met enige regelmaat een heffing en het functioneren van het CMO
te evalueren.
Geen
evaluatie
nodig

Na 2
jaar

Na 4
jaar

Anders, namelijk:

39. Wanneer wilt u opnieuw een
evaluatie?

Algemene opmerkingen / toelichtingen / tips:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Bedankt voor uw medewerking!
Uw reactie wordt (vertrouwelijk) verwerkt in een adviesrapport dat eind juni
beschikbaar komt en via de gemeente wordt gecommuniceerd.
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Bijlage 2

Pamflet STOPCMO
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Bijlage 3

Overige opmerkingen enquête

In bijlage 3 gaan we per onderwerp in op de gemaakte opmerkingen in de enquête.
De doelmatigheid van de reclamebelasting

De belasting is onzinnig en wij als kleine ondernemers zien er niets van terug. Het zijn alleen
maar extra kosten om de gemeente kas te spekken. Wist niet van bestand van CMO.
Jaarplannen waar vinden we ze? CMO heeft nooit verantwoording afgelegd van de
jaarverslagen.

Ik ben pas enkele weken werkzaam in Oss. Enkele zaken zijn dus bij mij nog onbekend. Deze
vul ik standaard in met het antwoord neutraal.

Zelfs met de carnavalsoptocht word de straat niet versierd (Oostwal). De binnenstad wel. En
de optocht komst langs de Oostwal.

Op de goede weg.

Wij krijgen geen jaarverslag.

meer detaillering in het financiële jaarverslag omdat het niet duidelijk is waar wat aan besteed
wordt. Het zijn nu te grote posten.

Praten heeft geen zin krijg toch geen antwoord

Graag overzicht in de gedane betalingen, kopie kwartaal voor ieder lid. Reclamebelasting is
reclame op. Ik zie geen win win situatie.

Als centrum (dus alle ondernemers) moeten we zorg dragen en dus geen uitzonderingen.

Ik weet echt niet wat ze doen.

Wij zijn waarschijnlijk wel ver… Wij zijn dienstverlening net aan de rand van het centrum en
ontvangen geen info van CMO wij zijn geen winkelbedrijf of horeca.

Deze gegevens gaan naar ons hoofdkantoor en wij zijn hier dus niet van op de hoogte.

Omdat ik hier pas vanaf maart ben heb ik deze nog niet zo meegekregen.

Ik ben sinds 2012 werkzaam in het centrum, voorheen was deze praktijk er ook al, bij
overname heb ik nooit iets vernomen waarom de reclamebelasting betaald moet worden. Ik
zou niet weten wat de doelstellingen zijn, of waar ik die überhaupt moet vinden. Daarnaast ben
ik van mening dat ik als hulpverlener geen reclame uitdraag, ik heb contracten met
zorgverzekeringen die mij betalen dus ik zit daar aan vast. Op mijn gevel heb ik alleen een
naambordje en verder helemaal niets.

Stop deze maffia belasting.

Een vrienden politiek dichte club zonder oog voor ondernemers is de CMO. Boeven van de
bovenste richel.

Niet overal wordt er geld ingepompt alleen in het centrum de rest enorm heen is niet
interessant voor de CMO.

3-4-5 Let er niet zo op. Ik vind het belangrijk dat ik zie dat er daadwerkelijk activiteiten
worden ondernomen.

Alle ondernemers die meebetalen moeten inspraak kunnen hebben over de besteden gelden.
Wat zij belangrijk vinden. Een dode kerstboom 2 weken voor mij deur en muziek in de stad
vind ik zonde van het geld.

2. totaal niet. 3. Pas sinds reclame belasting er is. 5. Totaal niet. Algemeen: Communicatie is
totaal fout!

Minder salaris naar meneer van Lieshout.

Ieder moet voor zich zijn/haar winkel aantrekkelijk maken.

Ik vind dat we als ondernemer met zijn allen voor het centrum moeten zorg dragen, maar dan
ook met zijn ALLEN en er dan ook allemaal evenveel profijt van moeten hebben. Bij de
invoering was ik nog geen ondernemer, dus kan ik niet over oordelen. Communicatie tussen
CMO en ondernemers is zeer slecht. Tijdens de jaarvergadering krijg je in korte tijd zoveel
informatie dat je het niet meer kunt volgen, maar je krijgt nooit een verslag.
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Door wisselingen van leidinggevende in de winkels niet helemaal op de hoogte van
doelstellingen.
Ondernemers krijgen geen kans.
Een duidelijkere uitleg van jaarstukken werkt minder verwarrend.
De jaarplannen/verslagen heb ik niet gezien.
Begroting dient transparanter te zijn. Alle kosten mogen benoemd worden, dan is er ook geen
discussie mogelijk.
Er mag meer duidelijkheid zijn en meer bijeenkomsten.
Meer communicatie met de winkeliers.
Wij zijn niet aangesloten bij het CMO, dus weet hier vrij weinig van af, wij betalen wel
reclamebelasting.
Jaarverslag nooit gezien. Niemand weet wat er met de reclamebelasting wordt gedaan.
Meer transparantie in bijv. Updates die geprint worden op papier en in de winkels afgeven,
attentiewaarde is veel hoger.
We zitten ver buiten het centrum, maar we konden er niet onderuit (i.v.m. belasting heffing)
hadden we er maar aan te voldoen
Alle vergaderingen bijgewoond, vragen gesteld zelfs op kantoor van centrum manager, maar
nooit krijg je antwoord.
Ten tijden van de invoering was BL hier niet werkzaam
De berekening van de reclamebelasting wordt niet eerlijk berekend b.v. locatie/afstand to de
plek van de evenement speelt ook een rol, openingstijden van bedrijven kan een belangrijke
rol spelen. Berekend met de doelstellingen van het CMO, maar zien geen vooruitgang en/of
stijging van bezoekers aan het centrum Oss. Niet altijd op de hoogte van
jaarplannen/verslagen omdat de plannen/verslagen niet geadresseerd worden.
Als ondernemers activiteiten willen ontplooien moet dit op vrijwillige basis gebeuren en niet
verplicht waarbij een groepje gaat uitmaken hoe zij dit geld gaat uitgeven.
Helemaal geen communicatie.

Branchering: een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca

Zien het nut niet in van versterken branchering. Het is ons niet opgevallen dat de inzet van
CMO geleid heeft tot verbetering v t aanbod.

Welke nieuwe winkels heeft CMO hier binnengebracht? Men legt zich erbij neer dat een
grootwinkelbedrijf als H&M hier geen toekomst zou hebben! Er kan meer energie gestoken
worden in grootwinkelbedrijven.

Geen echte publiekstrekkers bijgekomen. Dit heeft centrum wel nodig.

Wat te doen tegen leegstand e.d.

Ga a.u.b. in gesprek met ketens zoals Mycom/H&M/Sting/Men at Work.

De indruk dat het geprobeerd wordt, maar de vraag blijft hoe het zit met de mogelijke invloed
want een verhuurder verhuurd.

Ik merk er helemaal niks van.

De kosten zijn veelste hoog voor kleine ondernemers. Graag inzicht in financieel beleid.

Er is te veel hetzelfde, te veel 'dump'.

Geen idee waar CMO zich speciaal voor heeft ingezet.

Inzet CMO heeft geleid tot veel meer kosten voor de ondernemers.

Ik zie alleen maar winkels verdwijnen en naast mij zit zowel links als rechts al tijden niets!

Stop deze maffia belasting.

De inzet van CMO is debet aan de ondergang van centrum Oss en is slechter dan slecht
geworden door hen.

Verbeteringen? Parkeergarage dicht met feestdagen en veel te duur. Geen wonder dat mensen
elders gaan.

Merk er weinig van.

Ik vind het huidige aanbod van winkels erg schraal, veel lege panden en veel dump zaken. Ik
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zie hier de afgelopen jaren geen verbetering in.
Wel objectief en geen vriendenbelang!
Kijk rond in het centrum. De lasten zijn veel te hoog.
Een goede variatie aan winkels zou zeer positief zijn, maar nu wordt de stad gevuld met
dumpwinkeltjes en buitenlandse telefoonverkopers, weinig gevarieerd dus!
Er wordt teveel naar de 'horeca' geluisterd dat die op orde is niet naar andere gebieden
Er is alleen maar meer leegstand.
Branding is mijn inzien marktwerking en niet de taak van het CMO.
Er zou meer specialisatie in winkelaanbod mogen zijn, dat zou Oss anders maken dan de rest
van Nederland. Nu veelal hetzelfde, nog meer van hetzelfde goedkopere aanbod.
Staan er daarom zoveel leeg???
Mag nog een tandje worden bijgezet in de toekomst.
Is in deze tijd niet gemakkelijk.
CMO is er tot op heden nog niet in geslaagd om 1 of meerdere eye catchers naar Oss te halen
zoals Zara-H&M-Primark.
Vastgoed eigenaren en markt bepalen dit in grote mate, na 4 jaar geen CMO.
Lul a.u.b. niet meer over uitbreiden maar probeer te houden wat je nog hebt.
Ben een nieuwe ondernemer en heb nog nooit iemand gezien van CMO, blijkbaar niet
geïnteresseerd in de diversiteit van winkels.
De inzet van CMO wordt nauwelijks gecommuniceerd, ondersteuning in acquisitie is nodig.
Kan nooit, verhuurder bepaald en al helemaal als vastgoed dreigt leeg te komen staan.
Clustering van soortgelijke winkels geeft een kwalitatief slecht centrum. Mensen gaan gerichter
winkelen en lopen zo andere winkels voorbij (geen goede routing).
Toename van leegstaande panden wijzen erop dat inspanningen niet zijn beloond.
Elk bedrijf blijft hun eigen werkwijze en doelgroep hebben. Inzet van het CMO heeft het niet
beter gemaakt voor de winkels en horeca. Ons bedrijf trekt zelfs publiek vanuit andere
plaatsen. Wij hebben weinig van het winkelend publiek.
Dit is een gezamenlijke opdracht voor gemeente, eigenaren, beleggers, gemeente en
makelaars.
Loop eens door het centrum en kijk rond.
CMO levert concurrentie strijd

Belangenbehartiging

Dit is de eerste keer dat ik over het CMO lees. Wist niet eens van het bestaan.

Overal gaan parkeerplaatsen weg. Waar mensen er even uit kunnen om iets te kopen en terug
te gaan. Worden zij gedwongen om parkeergarage te gebruiken.

Kijk maar naar Burgwal heeft er niks mee gedaan.

Het is één grote kliek, bak, vriendjes politiek.

Overleg is er niet, en als het wordt gezegd kunnen wij al niet meer reageren want dan zijn we
al te laat.

Ik heb nog nooit iemand van CMO gezien in mijn zaak.

Zie eerdere opmerkingen.

Het is al moeilijk genoeg om wat te verdienen. Reclame betalen we al zoveel voor jullie maken
het niet aangenaam voor de ondernemers.

Nog nooit iemand van CMO gezien.

Ik zou niet weten wanneer ik hier benaderd voor ben ??!! Parkeren wordt hier voor de praktijk
alleen maar duurder.

Stop deze maffia belasting.

Het CMO doet helemaal niets maar verdeelt het geld onder eigen vriendjes en op steeds
dezelfde locaties, verstrengelde belangenbehartiging is hier aan de orde van de dag. Broertjes
van Lieshout willen de scepter zwaaien in en over Oss middels alle mogelijke middelen in te
zetten. Lieshout nr. 1 heeft eigen pand (wat al helemaal niet mag en kan) Lieshout nr. 2 zit
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erin met winkel.
Alle parkeerplaatsen zijn weg net voorbij het centrum daar wordt niet meegedacht aan de
ondernemers. Er wordt niet geluisterd naar horeca/ondernemers buiten het centrum.
Ik hoop dat CMO echt objectief en neutraal de ondernemers steunt en niet vanuit eigen belang
werkt.
Totaal geen overleg, alleen met de Coo. Leden?
Meer overleg met centrum ondernemers.
Oss staat bekent als zeer onvriendelijkheid parkeergelegenheid, parkeerwachter
Het CMO overlegt niet of maar met een bepaalde groep ondernemers over ontwikkeling en
bestemmingsplannen meestal hoor je achteraf als er niets meer aan te doen is.
Er valt niks te overleggen we moeten gewoon alles wat er is betalen.
Tip: meer helderheid geven. Er zit mijn inzicht te veel onduidelijkheid bij de ondernemer.
Is dus blijkbaar ook steeds noodzakelijk.
Perfect.
Mag meer overleg.
Ik heb geen parkeerplek, maar voor anderen is het belangrijk.
Ik krijg nog niet eens een poster voor de koopzondagen, dus in hoeverre weet het CMO van
mijn bestaan en hoe behartigen ze mijn belangen?
CMO kan niet voorbij gaan aan partij keuzes afdelingshoofden en bestemmingsplannen. CMO
kan niet over gemeentebeleid heen stappen. Zie vestingswet of bijv. Eikenboomgaard. Het
achterblijven van horeca in deze straat.
Zelf ondervonden gaat geheel tegen de wensen van ondernemers, bewoners en pand
eigenaren. Hiervoor zelfs een petitie moeten houden en dan nog volhardend naar buiten
brengen dat wij het met de plannen van de gemeente eens waren.
Meer activiteiten in de Walstraat altijd is alles op de heuvel en betaal het zelfde tarief als de
ondernemers op de Heuvel echt een 'AANDRACHTSPUNT' voor CMO.
Parkeren en de bereikbaarheid wordt altijd zeer verslechterd door een evenement.
Het CMO is niet onafhankelijk, ze wordt betaald vanuit de gemeente. Kan het CMO wel
voldoende kracht zetten voor de ondernemers omdat de gemeente verschillende belangen
heeft?
Het gezamenlijke geld wordt gebruikt door een klein groepje mensen om hun eigen activiteiten
te ontplooien en te bekostigen.
Alles in eigen voordeel mensen die niet meedoen worden afgesloten.
Ben niet dagelijks in Oss dus vaak neutraal i.p.v. weet niet.
Het overleg met ondernemers kan altijd worden verbeterd.
Het parkeerbeleid is erg klantonvriendelijk. Mensen van buiten Oss blijven hierdoor weg of
gaan elders winkelen. Controleurs zitten er te strak bovenop. Waarom geen blauwe zone in de
aanloopstraten?

Verbetering van de belevingswaarde van het centrum

Walplein is op zaterdagmorgen nog vaak vies.

Ik kijk vanuit mijn positie. Er word bij ons in de straat niks uitgevoerd. Zelfs de veegwagens
die rijden elke dag in de binnenstad, bij ons komen om de 3 à 4 dagen. Wij betalen OOK!!!

Waarom toch elk jaar een extra bijdrage komen vragen.

Geld graag investeren door bijvoorbeeld ochtenden vrij parkeren te maken. Zo stimuleer je de
ochtenden in de stad. De omringende ondernemers hebben geen profijt van de verfraaiing van
het centrum.

Hanging baskets zijn goed, versiering activiteiten wordt bij ons niets aan gedaan maar mogen
wel al jaren betalen. Door minder beveiliging van zowel politie of handhavers is het minder
veilig door meer hangjongeren.

Vraag 14: nog nooit van gehoord

M.n. bekend met reiniging van graffiti.

Nog niet lang genoeg aanwezig in Oss.
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Vind ik een taak van de gemeente.
Stop deze maffia belasting.
Wat is keurmerk --> slachten die hap. CMO doet helemaal niets en is een corrupt en
intimiderend clubje van boeven, met als voorzitter een ex-bejaarde boef die een crimineel
verleden heeft. Een bestuurslid is liever in het 'donker' bezig.
Er wordt steeds gepraat over het centrum rondom het centrum wordt niets gedaan dat moet
toch ook aantrekkelijk zijn!!!
Ik snap periodieke schouw niet wat daar mee bedoelt wordt.
14. Ik vind dit geen taak van het CMO, schoon houden dient de gemeente te doen en veiligheid
in het centrum daar heeft het CMO totaal geen invloed op. Koop je dat leuke bloesje bij de
winkel waar een keurmerk veilig ondernemen hangt??
Denk aan fietsen/parkeren van fietsen.
Ga eens praten met de gemeente Uden die zijn goed bezig.
Gemeente moet zorgen voor een aantrekkelijk centrum, hoe meer winkels hoe meer belasting
ze ophalen. Containers en afval ophalen 's morgens vroeg in plaats van ‘s middags in centrum
en aanloopstraten.
Hanging baskets zeer positief al zijn het in de winter maar zielige hoopjes ellende. Met de
feestverlichting en versiering worden wij al jaren overgeslagen. We mogen wel betalen maar
zien er nooit iets van terug. Veilig ondernemen?? Het wordt al jaren steeds onveiliger in het
centrum. Geen handhaving meer wegens bezuiniging. Geen politie te paard meer wegens
bezuiniging. Vaak verlichting kapot waardoor donkere plaatsen ontstaan (goed voor dealers).
Veel groepsvorming waar niet aangedaan wordt. Ouderen durven 's avonds het centrum niet
meer in.
Kan altijd beter.
Vind dit taak van gemeente niet van ondernemers.
Dit is alleen in centrum gebeurt niet in de b locaties waar wij zitten en wij betalen ook!
Dit volhouden dus en nog meer zien te realiseren! Belangrijk PR punt maar buiten toe.
Na enkele jaren in positieve zin merkbaar.
Activiteiten niet bekend.
Veilig als er weer gefietst mag worden.
Gemeente heeft als taak straten, wijken en centrum aantrekkelijk te maken door middel van
normale belastingen te gebruiken ter genoeg doening van hun eigen inwoners en belasting
betalers.
Welke activiteiten (zuip & herrie feesten) mooi voor horeca maar ellende voor de normale
ondernemer. Veel hangjeugd die consumenten een onveilig gevoel geeft.
Feestverlichtingen en bloembakken zijn de afgelopen jaren zeer verslechterd. Lijkt net of er
bezuinigd moet worden. Niet in alle straten hingen volledige verlichtingen. Versiering van
afgelopen kerstdagen zeer lelijk en gevaarlijk i.v.m. afvallen van de kerstballen (GLAS!!).
Veiligheid van het centrum is zeer matig.
Het is nog niet school, heel en veilig genoeg. Oss heeft meer nodig dan dat. Het centrum is
verwaarloosd en heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Voor winkelen hoeven we niet naar het
centrum, er zal een andere reden moeten komen om naar de stad te gaan. Namelijk dat het
fijn is om daar te zijn. Voor schoon heel en veilig kan ik ook op de WC gaan zitten. Historie en
kwaliteit zijn redenen waarom mensen naar de stad komen. Bij gebrek aan historie zullen we in
moeten zetten op kwaliteit.
Het schoon houden alsmede het veilig houden van het centrum is een taak van de gemeente
en niet van het CMO.
Hangende basket zonde van het geld totaal nutteloos, feest verlichting hangt alleen in
hoofdstraat kan wel betalen maar bij mij hangt niks.
Neerleggen deurmatten met kerst mag achterwege blijven wat mij betreft.
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Promotie en activiteiten

Aangezien wij in een aanloopstraat zitten hebben wij hier totaal geen voordeel bij.

Is er KLANT onderzoek gedaan! Het gaat om HUN beleving.

Walplein wordt vaak 'vergeten'. Of er staan maar 2 dingen.

De activiteiten en evenementen uit het Oss centrum management zijn bij ons juist slecht voor
de cijfers geweest. Tijdens koningsdag (zaterdag) moesten wij plaats maken voor een
kraampje (of 4 meter vrijkopen a 50 euro).

Ik vind dat de activiteiten heel erg gericht zijn op de horeca.

Wij betalen voor de ondernemers in het voetgangersgebied. Straten er om heen hebben geen
profijt: afschaffen van die reclameheffing en inzicht in financiële zaken. Wat zit er in kas van de
reclameheffing.

Wij worden er niet bij betrokken dus voor ons geen verbetering / winterland heeft ons allemaal
geld gekost.

Gezien ons type bedrijf hebben wij wel op die manier profijt (promotie en evenementen).

Feesten, winterland etc. belemmeren vele winkels in dat gebied waar de activiteiten zijn omdat
er geen goede bereikbaarheid meer is voor de winkels en bovendien veel overlast door herrie
en slechte parkeergelegenheid.

Ik heb geen baat bij bovenstaande evenementen aangezien ik een zorgverlener ben. Door deze
evenementen/activiteiten krijg ik niet meer mensen over de vloer.

Stop deze maffia belasting.

CMO doet niets aan nieuwe activiteiten, alles was er al, niets nieuws onder de zon sinds komst.

CMO-club. De collectieve webshop levert alleen de centrummanager geloof. De uitvoerende
profeet van de club.

Veel te weinig overleg met betrokkenen. Mijn klantenkring moet het van de ondernemers zelf
hebben. Er wordt erg veel verschil gemaakt in Oss. De ene mag alles, de ander niets.

Collectieve webshop?

17. Er is niets nieuws ontwikkeld. 18. Wegvallen van winterland… 19. De meeste activiteiten
bestonden al voor de reclamebelasting. Nieuwe activiteiten zijn er nog niet. Algemeen: Ik vind
het belachelijk dat ik als CMO lid hetzelfde moet betalen voor een kraam/open ruimte als
iemand van buiten de stad. Webshop --> het is toch de bedoeling om mensen daadwerkelijk
naar het centrum te krijgen.

Voor dienstverlening TOTAAL onbelangrijk.

Geen activiteit of versieringen voor de ondernemers in de Molenstraat, betalen er ook voor!

Gezamenlijke promotie moet voor iedereen iets opleveren en niet bepaalde groepen. Bijv. de
horeca en de kleding die altijd het meeste profijt hebben. We betalen met zijn allen, maar de
meeste ondernemers profiteren er niet van mee. Winterland 3 jaar lang omzetderving van 80%
2 maanden lang, maar niet gecompenseerd. Oranje feesten en koningsmarkt, mensen voor een
rommelmarkt komen niet voor een winkel. Webshop!! met zijn allen betaald zonder overleg
en/of toestemming en maar een paar die er profijt bij hebben, waaronder het CMO zelf

Ondanks alle activiteiten van het CMO, wordt er van de ondernemers ook nog verwacht dat wij
onze straat tijdens bepaalde activiteiten aankleden. Op een beetje subsidie na, moeten wij dit
werk zelf betalen. Ik vind dat daar ook het CMO een rol in moet gaan spelen.

Wij zitten net buiten het centrum dus als er iets te doen is, is dat voor ons nadelig.

Dit alles wordt alleen voor 'de centrum' gedaan niet voor ons b locaties.

De activiteiten worden teveel en te vaak georganiseerd op de heuvel. Zijstreken en de rand
van het centrum worden vaak overgeslagen.

Samen sterk als collectief, evenementen hebben nu meer klasse en allure, vooral de
meerdaagse evenementen.

Niet zo van toepassing voor mijn branche.

Meer aandacht voor de aanloopstraten.

Vragen niet zo van toepassing op ons bedrijf.

Soms wordt iets erdoor geduwd zonder dat er een enquête is gehouden.

Ik ben pas 1 jaar in Oss.
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Evenementen hebben bijna altijd alleen met kleding of eten te maken. Daar heb ik in mijn
onderneming niets aan.
Evenementen moeten meer kijken naar marketingtools om 'de kassa' erin te betrekken, laat
publiek rond lopen, muisbestuiving met winkeliers, ze moeten in de winkels.
Gezamenlijke promotie van het centrum: winkels kunnen gezamenlijk zorgen voor de promotie
en samenwerking onderling. Zouden in management dat tot ver buiten het centrum nog
betaald moet worden. (vraag 17) activiteiten waren er al zo niet zelfs verdwenen (zie
winterland) toen winterland nog vrijwillig was ging het goed. naderhand is het 'kapot' gegaan.
Als je aan promotie denkt kan je beter meer achteraf betalen invoeren. En de kosten voor
parkeren omlaag brengen. Daar valt meer winst te behalen dan allerlei feesten die
georganiseerd worden als de reguliere winkels dicht zijn. Dit is allemaal één richtingsverkeer
(richting de horeca) totaal niet relevant voor de meeste ondernemers.
BL heeft niet de vergelijkingen tussen huidige situatie en die van voor de invoering. Zie eerdere
toelichting.
Omdat wij aan de rand van het centrum zitten hebben we bijna geen profijt van evt. acties!!!
(zijn teveel echt op het centrum gericht!!).
Winterland Oss was zeer slecht georganiseerd en trekt totaal de verkeerde doelgroepen aan.
Overige evenementen zijn niet aantrekkelijk en worden zeer slecht bezocht! Webshop slaat
helemaal nergens op, want dan komen de mensen helemaal niet meer naar het centrum toe!
Dit proces heeft tijd nodig en begint nu pas zijn vruchten af te werpen. Alle activiteiten ook van
cultuur bibliotheek moeten naar het centrum als het daar sprankelt glinsters Oss. Jammer dat
we zo lang moesten wachten op het Genkske. Jammer dat V&D het monster van het centrum
zo lang monsterlijk kan blijven.
Winterland en het mode podium worden elk jaar kleiner en zijn geen publiekstrekkers. Vooral
het modepodium de nieuwe opzet is absoluut geen verbetering!
Voordat er reclame belasting was, was het centrum net zo aantrekkelijk als nu. Het is een taak
van de gemeente om het centrum aantrekkelijk te houden/maken voor haar burgers en
ondernemers is héél Oss.
Nagenoeg alle activiteiten hebben plaatsgevonden op de Heuvel, de aanloopstraten profiteren
hier nauwelijks van. Het budget is daartoe ook ontoereikend om zelf in te haken op de Heuvel
activiteiten omdat die richtlijnen het niet gemakkelijk maken.
Collectieve webshop?? Hmm hoe houden we de mensen uit de stad, ja laten we een webshop
beginnen. Is gewoon een concurrent en alleen CMO verdiend hier aan, het is een schande dat
zoiets gedaan is, vriendjespolitiek
De aanloopstraten merken hier niets van.

Communicatie

Er was enquête over koopavonden: die voor mij echt wel de moeite waard zijn, maar de hele
stad lijkt zo vaak mogelijk dicht te willen gaan. Shopping night: Gestopt! Ik stel vragen, maar
beproef dat niet iedereen zo enthousiast is als ik om te ondernemen.

Koopavond niet op vrijdag!

Communicatie is eenrichtingsverkeer. COO overlegt niet maar bepaald. Het is één grote
vriendjeskliek, weg met die reclameheffing.

Ze horen je aan maar het gaat oor in en andere kant weer uit. Werken alleen in eigen belang,
en wij horen het achteraf.

Nogmaals, ze hebben nog nooit gebeld, gemaild of iets per post gestuurd. Weet niet wie of wat
ze zijn.

Als dienstverlenend bedrijf aan de rand van het centrum niet representatief.

Hoe moet dat dan? Invloed uitoefenen op plannen en activiteiten? Nog nooit iemand gezien van
CMO, wederom noch enige email gehad hierover.

Nog niet gedaan.
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Logisch toch?
Communicatie is belangrijk, maar ik wist hier niets vanaf. Ik zou graag hier meer duidelijkheid
over hebben, maar liever nog betaal ik geen reclamebelasting omdat ik niets positiefs hieruit
kan halen voor mijn praktijk.
Stop deze maffia belasting.
Het CMO communiceert niet met mensen die geen lid zijn van het LOO. Ondernemers die hun
mannetje staan mijden ze als de pest. Ondernemers die bang zijn van het boevenclubje
worden nog banger gemaakt en geïntimideerd.
Er wordt te weinig gedacht aan de zijstraten.
Alleen het centrum is belangrijk.
Twee keer aanwezig geweest. Negatieve sfeer, niet open of uitnodigend.
Het CMO communiceert niet en houd ons al helemaal niet op de hoogte. Het luistert wel maar
doet er vervolgens niets of weinig mee. Drukt plannen door zonder overleg. Soms krijg je
achteraf als er niets meer aan te doen is een briefje door je brievenbus geduwd maar meestal
weet je van niets. Als er problemen zijn in het centrum, gaan ze er achter heen en krijg je
vervolgen te horen dat je zelf maar contact moet opnemen met gemeente of politie.
Ik heb diverse malen aangemeld voor nieuwsbrief krijg hem nog niet. Ook telefonisch contact
gezocht hen niet teruggebeld vaak met het idee dat plannen al vaststaan.
We hebben geen inspraak.
Geen enkel verandering voor de b locaties.
Tip: Soort evenementen kalender maken.
Perfect.
Geen communicatie.
Ik zou meer invloed willen hebben.
In jaarvergadering, meer mogelijkheden ken ik niet.
Doel: 1 jaar lang ieder maand positieve ontwikkelingen op papier in winkels afgeven. Hoe meer
positief licht je aandoet hoe minder donker (= negativiteit ) er kan overleven.
Het had niet onze interesse i.v.m. geen nut voor onze zaak.
Ze houden je een worst voor en sturen je met een kluitje het riet in. Hulp meerdere keren
aangeboden maar was niet nodig.
Ook tijdens bijeenkomsten kun je je hand opsteken om te stemmen maar er wordt nooit een
beslissing genomen. Laatste vergadering ook nog over de koopavond, gewoon 'doelloos' en
jammer van je tijd! Want wat zijn we wijzer geworden, inderdaad 3 x NIKS!!
Wat ons bekend is dat het CMO digitale nieuwsbrieven versturen, maar helaas komt dat niet
altijd goed aan in de mailboxen en/of zelden kunnen lezen. Geadresseerde post komt altijd
beter aan!
Mijn wensen zijn nogal ingrijpend en talrijk voor Oss. Zo is mijn vraag om auto's in het
centrum op de agenda te zetten genegeerd. Ook het parkeerbeleid moet veel beter worden.
Voor 4 euro kun je de hele dag parkeren. Boekje voor het bloeden. Wie wil nu de hele dag in
het centrum doorbrengen!
Wordt toch niets mee gedaan.
Word nooit uitgenodigd dus hoe kan ik dan inspraak hebben.

Een aanvraag doen

Hier wordt weinig over verteld/geschreven.

Welke criteria??

Stop deze Maffia belasting.

Dit heeft natuurlijk helemaal geen zin om daar je energie in te stoppen. Alleen die lik-vrienden
krijgen dit.

De CMO luistert niet heeft geen oor voor mensen rondom het centrum en die betalen ook mee

Ik zou niet weten aan welke criteria iets moet voldoen.

Ben geen straat voorzitter, zou het niet weten.
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Nooit van gehoord.
Wist ook niet dat dit mogelijk was.
Dus betaal de andere ondernemers met mijn verdiende geld van buiten het centrum. Krommer
kan het niet.
Je moet als straat gezamenlijk iets doen, 70% van de ondernemers moet meedoen anders
wordt een aanvraag al niet gedoneerd en krijg je dus geen middelen.

Uw algemene beoordeling van het functioneren van het CMO

Het wordt allemaal in het voetgangersgebied geregeld. Helemaal/te weinig contact met de
middenstand.

Het is altijd dom om verwachtingen te hebben. Ga voor bewustwordingscursus in september
naar Twinkle Art.

Omdat ik te weinig inzicht heb in de werkzaamheden van het CMO kan ik hier geen goed
oordeel over geven.

Ze luisteren wel maar mijn gevoel doen ze er niet zoveel mee.

M.n. graffiti verwijderen belangrijk.

Wie is de centrummanager dan? Nog nooit gezien of gesproken/gehoord.

Van wat ik heb gezien in 2/3 maand ben ik tevreden.

Stop deze maffia belasting.

30. Nergens te lezen hoe. 31. centrummanager: hij maakt zijn eigen verwachtingen waar
samen met zijn broer, hoofd baas club Coo. 32. Minder gemaakt=verslechterd. 33. Waren er
al. 34. Vandaag nog weg-ermee. 35. Liegbek. Centrummanager is de zetbaas van dit
boevenstichtinkje.

Er wordt helemaal niet naar de ondernemers geluisterd.

Weinig toegevoegde waarde.

Ja ik ben tevreden maar vindt wel dat er wel veel aan die man betaald wordt. Natuurlijk
werken we allemaal niet voor niks, maar ben bang dat weinig ondernemers overhouden van
wat hij krijgt daar moet je wel mee oppassen of rekening mee houden.

31. Ik zie geen nieuwe ontwikkelingen structureel. 33. Laatste 2 jaar holt de kwaliteit van het
centrum achteruit. Ik vind de belastingdruk te hoog (bijna €700) in deze crisis tijd. 35.
Waarom wordt deze persoon niet gekozen door de ondernemers 'democratisch'.

Kost na verhouding teveel geld met wat er opgehaald word.

Voor het geld wat deze man verdient doet hij te weinig. Teveel salaris kan minder. Gaat ten
koste van kapitaal centrum ondernemers.

Ik heb op de hanging baskets na nog nooit iets positiefs terug gehad voor de reclamebelasting
die ik betaal. Betalen als centrum straat, behandeld worden als aanloopstraat en verder moet
je je mond houden. Met een aantal dingen heeft Jack mij goed geholpen, met een hoop ook
niet.

Nogmaals wij hebben geen keus.

vind de organisatie kosten te hoog.

Het is meer het functioneren van de organisatie waar ik mijn vraagtekens bij zet.

Slecht.

Ik ken de meneer nog niet, maar wat ik zie bankjes planten etc. is het goed.

Ik denk dat er niet 1 manager moet zijn, maar een groepje en dan vanuit verschillende soorten
winkels en horeca.

Het heeft niets voor buiten het centrum betekent.

Gedreven door eigen belang gaat horeca zelf benaderen om in te stemmen met afsluiten
straten zodat ze meer terrassen kunnen realiseren, webshop door CMO oplaten zetten en
betalen nu uit CMO gehaald en zelf overgenomen.

Afschaffen en de ondernemers op vrijwillige basis zich laten groeperen. Het zijn ondernemers
die dit zelf wel of niet willen doen.

Helemaal niet eens met deze vragen. Is gewoon slecht hoe ik als winkelier in de zeik wordt
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genomen moet ergens voor betalen waar ik niks aan heb. BELACHELIJK.

Een alternatief voor reclamebelasting?

In de tijd van contributie aan COO kwam er meer geld binnen dan nu met de reclameheffing.

Contributie voor het centrum niet voor het buitengebied.

37. Deze vraag slaat nergens op. Heffing is maffia. Graag met terugwerkende kracht de heffing
aanslagen van de afgelopen 4 jaar terug storten op mijn rekening €4000.

Meer overleg en laat zien wat er met ons geld gebeurd ik zie er weinig van terug.

Toch een heffing dan via WOZ.

Het is bezopen dat ik €650 moet betalen voor 0,82 vierkante meter. Hoe halen ze het in hun
hoofd om te zeggen we hebben drie groepen 1) 0-0,5 m2 2) 0,5-10m2 3) meer als 10m2. dus
ik heb iets meer dan een half maar betaal voor 10m2. ten tweede moet het zijn of iedereen in
het centrum of niemand. maar niet zoals nu sommigen wel maar bijv. galerij en schakel niet
omdat ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Ben het ook met het koppelen aan de WOZ-waarde eens, mits er dan nog genoeg middelen
blijven om alle activiteiten uit te voeren.

We moeten mijn inziens naar een eerlijkere verdeling.

Reclame belasting is onzin/diefstal.

Het bedrag is nu erg hoog voor een kleine ondernemer die aan de rand van het centrum zit en
dus niets mee krijgt van wat er georganiseerd wordt door het CMO. Ik heb geen reclameuitingen aan de buitenkant, maar kreeg wel een rekening van € 600,-.

Nog steeds vreemd dat een gemeente deze heffing cq. Belasting zo maar mag gaan heffen.
Verplicht! Zoals werd gesteld.

De WOZ koppeling heb ik al meerdere malen aangehaald maar werd altijd afgedaan als niet te
realiseren, Hoezo, nu in een keer wel.

Wat heeft de grote van een pand te maken met aantrekken van de bezoekers van het
centrum??? Uiteindelijk ligt het toch van de ondernemer/bedrijf zelf, de bezoekers over de
drempel te krijgen of naar het bedrijf toe te komen.

Wie baat heeft is bereid om te betalen. Het moet niet alleen van de centrum ondernemer
komen. Heel Oss is gebaat bij een fijn centrum.

Wij overwegen om uit het centrum te vertrekken. Als het huurcontract is afgelopen om
onveranderde deze reden. Ook omdat de huurkosten en parkeer mogelijkheden buiten het
centrum beter zijn.

Wij vinden het echt niet erg om te betalen, wij zien absoluut het nu in van reclamebelasting,
maar niet op de wijze waarop dit nu geheven wordt. De bedrijven zijn niet in proporties.

Het is een schande wat in Oss gebeurd. Winkeliers dik laten betalen voor salaris van
centrummanager. Ik ondervind helemaal niks van waarvoor ik betaal. Betaal 600 euro per jaar
vind het teveel. Als er evenementen zijn word dat voor mijn deur gedaan en ik ondervind er
alleen maar hinder van. Mijn voordeur wordt dicht gezet dus ik betaal voor iets en heb er niks
aan, echt onacceptabel!

Wij betalen al genoeg WOZ. Reclame doen ondernemers al zelf. Verder zou de gemeente er
aan moeten bijdragen dat Oss weer aantrekkelijk wordt. Beleid welke en hoeveel winkels van
hetzelfde. Verder acties om mensen naar de stad te krijgen.
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Algemene opmerkingen / toelichtingen / tips:





























Reclamebelasting geheel afschaffen zoals andere gemeenten!! Vooral in deze financieel zware
tijden!
Walplein aantrekkelijker maken, oogt vaak kaal en saai.
Ik ben geen voorstander van de reclame geld omdat ik er niks voor terug krijg. In de
omgeving van mijn winkel zijn alle parkeerplaatsen weggehaald. Zeker 50 stuks. Bij ons word
er niks versierd of schoongemaakt maar wel betalen. Voor mij zinloos.
De inzet en passie die de centrummanager ten toon spreidt zijn uitmuntend.
Ik denk dat 'gratis parkeren' wel eens de redding van het Osse centrum kan zijn.
Graag wil ik mededelen: ik ga niet naar vergaderingen dus heb veel gemist wat er allemaal
speelt. Mijn mening is dat we teveel belasting betalen terwijl het allemaal minder wordt.
Winterland, koningsmarkt, de ondernemers hebben het al moeilijk (vooral startende) +/- 300
euro belasting is meer dan genoeg.
Ik ben sinds kort pas ondernemer in het centrum van Oss. Heel veel punten kan ik nog niet
beoordelen.
Afschaffen van de reclameheffing
Houd a.u.b. op met dat soort onzin belasting waar alle ondernemers voor moeten betalen ook
al zijn de activiteiten van CMO erg nadelig voor het betalende bedrijf, dan nog wordt de
belasting geheven, ABSURD!
Ik ben te weinig of niet betrokken bij dit hele verhaal. Veel verloopt automatisch via
hoofdkantoor
Ik heb nog niet zoveel meegekregen m.b.t. CMO dit omdat ik er pas vanaf maart ben, tot nu
toe een prima ervaring met CMO.
Vrienden clique CMO speeltje van wethouder van Loon, waar geen stemrecht is. Moet per direct
worden stop gezet. Foute mensen op een verkeerde plek.
Wat een slechte vragenlijst zeg! LBO-niveau - samensteller. Conclusie: Het CMO boevenclubje
moet per gisteren op houden te bestaan. Vieze vuile zakkenvullers en dieven die centrum
kapot maken. P.s. diverse ondernemers vrienden hebben deze enquête niet gehad.
Wat heeft het voor meerwaarde om met de kermis koopavond en koopzondag te doen. Wordt
er ook naar de horeca gekeken die wel iets buiten organiseren?????
Gewoon zo doorgaan. Maar nogmaals we gaan er vanuit dat er een heffing geregeld is om de
ondernemers te ondersteunen en dat elke vorm van eigen belang voorkomen dient te worden.
Er heerst nu een zeer negatieve sfeer. Ondernemers staan tegenover elkaar i.p.v. naast elkaar.
Het hele systeem/bestuur moet op de schop wil het ooit nog iets worden. Zijn de gegevens ook
beschikbaar voor ondernemers?
Het is met slechte en weinig info (daarom dus lage opkomst) er doorgekomen. Niet iedere
winkel heeft er belang bij, tarieven voor kleine ondernemer te hoog. En zoals ik eerder aangaf,
dienstverlening heeft er niets aan. Zijn eerder mensen trekkers, want daar komt men bewust
voor naar centrum. en dan loopt men eventueel ergens ander nog naar binnen. Bij mij komt
men op afspraak en zie ik ze vaak met tasjes van anderen binnenkomen. Evenementen? Als Pterrein maar vrij is. Dat en de tarieven, dat is belangrijk. Als 'klant' van centrum, alle
activiteiten hebben mij nooit naar het centrum gelokt. Variatie en aanbod van winkels, dat
trekt!!
Als er door de reclamebelasting, reclame van de gevels en in de etalage weggehaald wordt om
zo niet of minder te betalen wordt het doel niet gehaald. Helaas gebeurt dit steeds vaker.
Graag transparantie hoeveel er niet betaald of niet kan betalen. Staat het salaris van de
centrummanager nog wel in verhouding in deze crisistijd voor de centrum ondernemers?
Ieder moet voor zich zijn haar winkel aantrekkelijk maken, maar er moet wel een controle zijn
of de panden er netjes aantrekkelijk uitzien. Reclamebelasting opheffen gebruik de
parkeerbelasting daar maar voor.
Dat verzorgd de Makelaar Dhr. Peters werkzaam bij Blokkers en Greve voor de verhuurde
panden!
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Ik ben voor een gezamenlijk draagvlak maar dan wel op een eerlijke manier en niet zoals het
nu gebeurd of we betalen met zijn alle, maar dan ook iedereen. Geen uitzonderingen meer en
met een eerlijke verdelingen of we betalen allemaal niet. En als we allemaal betalen moeten
we er ook allemaal profijt van hebben en niet altijd maar dezelfde groep waaronder horeca en
kledingbranche. Ook moet iedereen mee profiteren van de versieringen en verlichtingen. We
betalen er ten slotte voor. Nu is het wel de lasten maar niet de lusten!! Het centrum zijn we
met zijn allen, dus ook de galerij en de schakel (gelegen midden in het centrum) moeten
gewoon meebetalen. niks van zij zin niet zichtbaar!! ze zitten midden in het centrum, en als je
erdoor loopt zie je ook hun reclame, dus gewoon betalen!!
In deze slechte tijden is het moeilijk oordelen over de economische situatie want die is alleen
maar verslechterd. Webshop Oss promoten/hebben vind ik een slechte zaak, iedere
ondernemer moet zijn eigen webshop regelen. Door het verruimen van openingstijden en ook
meer zondagen open, loopt het netto resultaat van veel ondernemingen achteruit i.p.v. vooruit.
Het CMO mag de activiteiten meer over het centrum verspreiden. Het is of alleen bij horeca of
in de kruisstraat. Winkels richting V&D en Houtstraat komen niet aan bod of alleen bij
verkiezingen of een kinderboerderij bij de horeca. Maak in die straat ook een terras bijv. Hema
gemiste kans voor die winkels zonde!
Ik vind de prijzen niet te doen voor ondernemers
Heffing is prima maar het is belachelijk dat wij er niks voor terug krijgen natuurlijk ga je dan
protesteren. En is elke euro teveel wat je geeft. CMO heeft elk jaar beloofd om bv
kerstversiering te plaatsen.
We kunnen d.m.v. de reclame heffing mits eerlijke verdeling een betere saamhorigzaamheid
creëren. Dit is van groot belang.
Het CMO zal veel beter haar best moeten doen om ondernemers te overtuigen van het goede
wat CMO te bieden heeft. Het zal veel meer open en transparant moeten worden. Plus
activiteiten niet concentreren op alleen de kern van het centrum (bijv. Heuvel).
Geen heffing betalen. We betalen al genoeg.
Veel waardering voor centrum-manager. Jammer dat stop CMO veel aandacht vraagt, geen
enkele vorm van respect in mijn ogen, ‘tuig’ die uit is op onrust.
CMO is een perfecte organisatie.
CMO en manager functioneren prima, alle lof.
Enquêtes niet afschaffen!
Het is niet duidelijk of we nu wel of niet onder centrum vallen. Voor dit onderzoek blijkbaar
wel.
Er moeten meer klanten naar Oss getrokken worden. Er mag meer overleg zijn met bedrijven.
Geen wild groei meer, geen schoenenzaken, en meer exclusieve zaken op niveau.
Centrum manager lijkt soms wat meer belang te geven aan ondernemers die familie van hen
zijn waardoor de familieband belangrijker is dan het centrum.
Het parkeerbeleid kan iets soepeler tegen sluitingstijd.
Reclame belasting is te duur.
Activiteiten zijn alleen interessant voor horeca.
Ik vind dat he CMO nieuwe ondernemers welkom moet heten en uitleggen wat ze voor de
ondernemers kunnen betekenen. De belasting is veel te hoog voor startende ondernemers.
Liever opheffen deze belasting. En mensen vrijwillig laten samen werken zonder tussenkomst
van anderen die er voor moeten betalen.
Gewoon gedegen rapporteren zoals het hoort en geen hamerstukken. Er wordt nagenoeg niets
prijs gegeven wat er met de gelden gedaan wordt.
Naast de basis van € 500,- van ondernemers is de gemeente zeker ook verantwoordelijk voor
zijn centrum, deze ambtenaren hebben geen gevoel waar ze over praten en gaan teveel voor '
anderen' belangen een centrum is voor iedereen belangrijk!
CMO heeft al geprofiteerd van de opbrengst van de reclamebelasting voordat er georganiseerd
wordt. Waarom zouden ondernemers samen geld in een potje moeten stoppen en aan de CMO
overlaten voor zulke evenementen. Bedrijven kunnen dit ook uit eigen beweging organiseren.













Waarom komen ze de enquête ophalen bij de bedrijven! Dit is dan toch niet meer anoniem! Dit
is ondernemers voorliegen!
Vinger aan de pols houden. Ondernemers steunen, het water staat aan de lippen. Lilian Tan
Blommeer en Greve Makelaars
Ondernemers in aanloopstraten of die geen enkel voordeel hebben door hun activiteiten
moeten ook betalen. Gemeentelijke instellingen hoeven geen bijdragen te betalen terwijl deze
er wel voordeel bij hebben . Oneerlijk systeem.
CMO moet er mee stoppen kost teveel geld. Alles in eigen belang. Mensen regelen alleen
dingen als ik ze zelf iets kunnen verdienen. Iedereen moet op z'n kosten letten. Dus CMO ook.
Hele organisatie klopt gewoon niet!!
Wegens vakantie laat ingevuld.
Oss loopt al jaren terug in aantrekkelijkheid. Gemeente taak om er voor te zorgen dat er juiste
impulsen worden gegeven om naar het winkelgebied te komen en ondernemers zelf laten
ondernemen qua acties om klanten te trekken naar zijn/haar winkel.
Invulling door niet commerciële onderneming: meeste vragen n.v.t.
Voor ons geen reclamebelasting daar wij geen enkel voordeel hebben het gaat alleen om
centrum. Olleke bolleke kruisstraat 23.
Enquête Seinpost niet ingevuld. Alles is gericht op het centrum en niet op de aanlooproute. Bij
evenementen wordt centrum afgesloten ten hoogte van Van Der Krabben, wij tellen niet mee!
Gevels worden in centrum aangepakt, niet bij ons in de straat. Door de heffing hebben
eigenaren van de leegstaande panden alle reclameborden weggehaald, waardoor het juist
verpaupert eruit ziet(losse snoeren/kabels in het zicht)! Reclameheffing veel te hoog voor wat
wij er voor krijgen: blauwe mat, 2 bloembakken in onze deel van de straat, kerstbomen
afgeschaft, verder niets..... Wij zijn alleen sponsor voor het centrum! Bezwaarschrift ingediend
vanaf begin van de heffing, zonder resultaat! Bij ondernemersvergadering niet eens
uitgenodigd. Groep die er nu zit is alleen centrumondernemer, zij hebben er belang bij.
Jaarstukken etc. nooit gezien, pas op de site Stop CMO er op gewezen! Stop CMO te agressief,
wel een statement gemaakt, daar er opnieuw naar gekeken moet worden en er verschil
gemaakt moet worden tussen aanlooproute en centrumheffing.
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