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1. Stemt in met het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. i.o.
2. Stelt de raadsinformatiebrief vast en informeert de raad via deze brief.
3. De middelen en capaciteit beschikbaar te houden voor inbreng in Platform Binnenstad Nijkerk

2.0, dekking is reeds opgenomen in de gemeentebegroting.
4. Stelt het persbericht vast.

Inleiding.
In november 2015 is het visiedocument "Aantrekkelijk Nijkerk" gepresenteerd en aan het toenmalige
college aangeboden. Hierop heeft het toenmalige college gereageerd door een besluit te nemen over
de uitgangspunten voor het vervolgproces van de visie Aantrekkelijk Nijkerk". Op 31 maart 2016
heeft de raad hierover een besluit genomen en is er gestart met een regiegroep en diverse
werkgroepen, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd waren van de binnenstad, om uitvoering te
geven aan de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Een mooi traject van participatie. Zowel in de regiegroep als
in de werkgroepen waren medewerkers van de gemeente Nijkerk betrokken, die faciliterend en
ondersteunend zijn en waren aan de diverse werkgroepen onder de naam Platform Binnenstad
Nijkerk.
De regiegroep constateerde in de loop van 2018 dat de bestaande opzet haar beperkingen kent en
dat doorontwikkeling wenselijk is om de betrokkenheid, energie, resultaat en doel te borgen in de
toekomst. Daarom heeft de regiegroep besloten om deze doorontwikkeling in te zetten en te komen
tot een zogenoemd Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. Het gaat hier om een doorontwikkeling van de
bestaande situatie naar een regisserende, verbindende en ondernemende opzet die voor de
komende tijd past in Nijkerk om de visie Aantrekkelijk Nijkerk verder vorm te geven.
Beoogd effect
Nijkerk streeft met Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 naar een professionele samenwerking die
regisserend, verbindend, ondernemend en toekomstgericht werkt aan een aantrekkelijk binnenstad
van Nijkerk vanuit de visie Aantrekkelijk Nijkerk.
Argumenten
1.Stemt in met het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. i.o.
Het huidige platform Binnenstad Nijkerk is vooral gericht op participatie en inhoudelijke adviezen aan
de gemeente. De manier waarop dit is georganiseerd is op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid
van partijen en mensen. De afgelopen periode heeft geleerd dat samenwerking heel veel oplevert
maar dat participatie ook veel vraagt. De coördinatie, communicatie en inzet gebeurt op vrijwillige
basis van vele partijen. Dit maakt de continuïteit kwetsbaar. Daarom is gekeken hoe op inhoud de
ambities en de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ verder worden gerealiseerd en versterkt.
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Hiervoor heeft de regiegroep van het bestaande platform in samenwerking met “Ikonderneem” een
plan geschreven om te komen tot het nieuwe platform Binnenstad 2.0. (zie bijlage 1)
Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 in ontwikkeling
De bedoeling is dat het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 een verdere stap maakt in gezamenlijkheid
en professionaliteit in samenwerking, en op inhoud de ambities en de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’
verder worden gerealiseerd en versterkt. Dit zal haar beslag krijgen op zowel structuur, inhoud, de
financiën, medezeggenschap en de aansturing. De hamvraag hierbij is: ”Hoe organiseren wij in
Nijkerk de binnenstadorganisaties en hoe kunnen wij hierin een professionaliseren.
Uitgangspunten
Voor het nieuwe Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 in oprichting zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
• Het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 in ieder geval gezamenlijk wordt geregisseerd door
pandeigenaren, ondernemers, gemeente en bewoners met oog voor andere verenigingen en
belangengroepen.
• Iedere partij een helder beeld heeft van haar eigen doelstellingen en haar mogelijk
investeringsvermogen (middelen en/of capaciteit)
• Iedere partij bij machte is goed te kunnen besturen, met een sterke vertegenwoordiging
(achterban) en goede ruggespraak en daarmee mandaat.
• Er gezamenlijk overeenstemming is over de op te pakken onderwerpen en men zich daaraan
committeert.
• Iedere partij haar belangen kent en die van een ander kent, en erkent.
• Iedere partij is overtuigd van de kracht en de synergie van de samenwerking
• Ieder partij vertrouwen geeft en krijgt om te kunnen samenwerken
• Er op basis van gelijkwaardigheid en heldere afspraken wordt samengewerkt.
• Het is de intentie dat het Platform 2.0 actief betrokken wordt bij belangrijke
beleidsbeslissingen en -afwegingen die het Gemeentebestuur maakt m.b.t. de
overeengekomen thema's die spelen in en voor de binnenstad.
o Hierdoor krijgen de belanghebbende partijen in het Platform gelegenheid om hun
zienswijzen en argumenten tijdig in te brengen, opdat die bij de afwegingen
meegenomen kunnen worden.
o Uitgezonderd hiervan zijn thema’s die het Gemeentebestuur op grond van
vertrouwelijkheid niet kan en mag delen.
• De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke beleid
ligt vanzelfsprekend bij de Gemeenteraad.
Om concrete invulling te geven aan bovenstaande uitgangspunten wordt gedacht aan de volgende
samenstelling. In het platform Binnenstad 2.0 nemen vertegenwoordigers van de Nijkerkse
Ondernemersvereniging (NOV), de Vastgoed Vereniging Nijkerk (VVN), de gemeente en de
bewoners deel. Zij hebben gezamenlijk zitting in het bestuur van het Platform Binnenstad Nijkerk.
Naast deze vier partijen, die allen een pijler vertegenwoordigen, is er een sterke verbinding met City
Marketing.
Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 draagt zorg voor een Aantrekkelijk Nijkerk als een goed product, dat
door City Marketing kan worden weggezet. Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 richt zich specifiek op de
binnenstad. Stichting Citymarketing Nijkerk blijft een aparte entiteit naast het Platform Binnenstad
Nijkerk 2.0. omdat zij zich richt op heel Nijkerk. Natuurlijk dienen beide partijen voldoende dicht bij
elkaar te staan en intensief samen te werken, opdat beide elkaar optimaal versterken.
Rolverdeling binnen het college .
Bij dit proces zijn drie bestuurders betrokken geweest, namelijk portefeuillehouder economische
zaken en detailhandel, portefeuillehouder externe bestuurlijke vernieuwing en portefeuillehouder
centrumplannen.
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Portefeuillehouder centrumplannen zal gaan plaatsnemen in het bestuurlijk overleg van het Platform
Binnenstad Nijkerk 2.0. i.o.. De andere twee portefeuillehouders zullen nauw betrokken blijven bij het
proces van het platform Binnenstad Nijkerk 2.0 i.o..

Werkgroepen
Het bestuur van Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 regisseert, verbindt en zet de koers uit vanuit een
gezamenlijke agenda aan de hand van de visie Aantrekkelijk Nijkerk. De werkgroepen vertalen dit
naar strategie en uitvoering. In de werkgroepen zijn minimaal de ondernemers, pandeigenaren,
bewoners en gemeente vertegenwoordigd eventueel aangevuld met anderen, afhankelijk van het
onderwerp. Hierbij wordt natuurlijk gebruik gemaakt van de bestaande werkgroepen en de
deelnemers hiervan.
De volgende werkgroepen worden gevormd of zijn al aanwezig:
• Werkgroep Evenementen
• Werkgroep Beleving en Comfort
• Werkgroep Openbare Ruimte
• Werkgroep Compact en onderscheidend
• Werkgroep Innovatie.
• Werkgroep Ontwikkeling Kerkplein, oude Jumbo locatie (tijdelijk)
Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdelijke werkgroepen te formeren. (b.v. werkgroep Ontwikkeling
Kerkplein i.v.m. de ontwikkelingen van de oude Jumbo locatie of b.v. een Werkgroep Havenkom)
2.Stelt de raadsinformatiebrief vast en informeert de raad via deze brief.
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief worden de leden van de raad op de hoogte gebracht over de
ontwikkeling en de start en het platform Binnenstad Nijkerk 2.0 en het vervolgproces.
3.De middelen en capaciteit beschikbaar te houden voor inbreng in Platform Binnenstad Nijkerk 2.0,
dekking is reeds opgenomen in de gemeentebegroting.
Wat betreft de ambtelijke capaciteit, ter ondersteuning van het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0, is
binnen de organisatie dekking aanwezig via de begroting 2019, deze zijn opgenomen in verschillende
teamplannen. Elk jaar zal dit opnieuw moeten worden afgewogen of capaciteit voor handen is. Dit in
relatie tot de jaarplannen van de verschillende teams waaruit medewerkers deelnemen aan de
verschillende werkgroepen.
Structurele en incidentele middelen
Daarnaast is er een budget € 39.000 (S) binnen de exploitatie aanwezig voor ondersteuning van het
platform Binnenstad Nijkerk 2.0. Dit budget was ook beschikbaar voor de voormalige regiegroep in
het kader van de visie Aantrekkelijk Nijkerk.
Verder is er een budget van € 40.000 (I)voor en acquisitiemanager beschikbaar gesteld voor een
periode van 3 jaar. (Raad 14 december 2017)
In de raad van 14 december 2017 is ook een bedrag beschikbaar gesteld van € 70.000 (S) per jaar
voor de binnenstad van Nijkerk om te komen tot A-kwaliteit op onderdelen van de openbare ruimte
voor dagelijks en groot onderhoud.
Voor de capaciteit en de middelen is dekking aanwezig (Structureel en Incidenteel) en kunnen
worden ingezet (of gedeeltelijk) als bijdrage voor het realiseren van de gezamenlijke thema's voor de
onderwerpen die zijn genoemd ter ondersteuning van de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Hoe deze
middelen worden ingezet zal verder worden uitgewerkt in de loop van 2019
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4.Stelt het persbericht vast
Er is een persbericht bijgevoegd over de doorontwikkeling van het bestaande Platform Nijkerk.
Ook in de nieuwsbrief centrum Nijkerk zal hier aandacht aan worden besteed
Kanttekeningen
Bewoners zijn nog niet georganiseerd als stakeholder.
De bewoners vormen in dit model de vertegenwoordiging van iedereen die in de binnenstad woont en
leeft. Van eenpersoonshuishoudens, ouderen, gezinnen etc. Zij hebben er belang bij dat de
binnenstad een prettige plek is om te wonen en te leven. Binnen de ambities van een aantrekkelijke
binnenstad zijn zij verantwoordelijk voor de balans tussen alle functies die een binnenstad vervult en
de leefbaarheid als inwoner. Op dit moment zijn deze nog niet georganiseerd. Met het bestaande
platform is afgesproken dat de gemeente hier een initiërende rol in zal vervullen.
Welke integrale afwegingen horen bij dit voorstel?
In het kader van participatie en samen aanzet heeft de gemeente een ondersteunende en
faciliterende rol. Dat heeft consequenties voor de organisatie wat betreft inzet van capaciteit. Per
werkgroep is de insteek dat er ambtelijke betrokkenheid en ondersteuning wordt ingebracht. Dit geldt
ook voor het bestuurlijk overleg en ondersteuning in het uitvoeringsteam van het Platform Binnenstad
Nijkerk 2.0. Geschat wordt dat dit ca. 800 – 850 uur op jaarbasis zal zijn.
Vervolg ontwikkeling Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 i.o
In het 1e kwartaal start Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 i.o. Hierbij dient elke pijler
NOV/VVN/Gemeente een besluit te hebben genomen deelname in het Platform Binnenstad Nijkerk
2.0 i.o. en daarvoor kandidaten voor het Bestuur benoemt. In het 1 e en 2e kwartaal 2019 zullen de
nieuwe werkgroepen opgestart worden met inzet van de deelnemers in de bestaande werkgroepen.
Vastleggen rol en activiteiten op basis van de agenda die bepaald is door het gezamenlijke bestuur
van het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. i.o. Ook zullen de beschikbaar middelen vanuit de diverse
deelnemers in beeld worden gebracht. In het 3 e kwartaal zal ook de uitwerking plaats vinden van het
“uitvoeringsteam” coördinatieteam. Verder zal in het 2e en 3e kwartaal 2019 de pijler bewoners
worden vormgegeven.
In de loop van 2019 zal ook een opzet worden gemaakt van de inkomsten en uitgaven zijn die nu al
omgaan in het centrum van Nijkerk vanuit de verschillende partijen. Voor de toekomst is het wel van
belang dat er geïnventariseerd wordt wat er omgaat in het centrum om daarmee te kunnen bepalen of
dit voldoende is voor de agenda en de onderwerpen die moeten worden opgepakt waarover
gezamenlijk commitment is.
Eind 2019 zal helder moeten zijn of alle partijen op hetzelfde niveau deel kunnen gaan nemen aan
het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 belangrijk is dat de ruimte er is om te groeien naar evenwichtige
pijlers, waarbij het helder moet zijn of de pijler bewoners wel of niet zal gaan deelnemen.
Bijlagen
1. Op weg naar Platform Binnenstad Nijkerk 2.0.
2. Gezamenlijk thema's en onderwerpen.
3. Uitvoeringsplanning voor 2019.
4. Raadsinformatiebrief.
5. Persbericht (NOV, VVN en Gemeente)
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