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Voorstel / besluit:
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om verdere wensen en bedenkingen ter kennis van
het college te brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit van deelneming van de gemeente aan
de Stichting Zeg maar Hugo.
Inleiding
In 2014 heeft het College de startnotitie Centrummanagement Stadshart Heerhugowaard (BW14-035)
vastgesteld. Hierin is een organisatorische aanzet voor een verbindende en inspirerende manier van
werken beschreven met alle belanghebbenden in het Heerhugowaardse Stadshart. Een manier van
werken meer gericht op het stimuleren en faciliteren van burger- en ondernemersinitiatief waarbij de
gemeente participeert in een netwerk van stakeholders in het Stadshart.
In dit kader is vanaf 2015 t/m 2018 tevens een bedrag van € 50.000 opgenomen in de begroting, het
zogenoemde aanjaagbudget Stadshart, waarmee evenementen en activiteiten financieel werden
ondersteund om de levendigheid en aantrekkelijkheid in het Stadshart te vergroten en (nieuwe)
initiatieven te stimuleren.
Om de samenwerking in het Stadshart te verbeteren met als doel de bekendheid van het Stadshart
nog meer te vergroten zijn stakeholders in het gebied, onder leiding van bureau Stad &Co, in 2018
een positioneringstraject gestart om gezamenlijk een merk voor het Stadshart te bepalen. Dit heeft
geresulteerd in het “Zeg maar Hugo” merk (zie bijlage BIJ19-331).

Om het partnership tussen samenwerkende partijen te verstevigen en samen te werken aan
centrumbrede marketing en promotie van het Stadshart wordt het college nu gevraagd een ontwerpbesluit te nemen van deelneming aan de Stichting Zeg maar Hugo.
De gezamenlijke ambitie van partijen is het eigen karakter van Heerhugowaard en de vele
mogelijkheden en functies die het Stadshart biedt, krachtig en inspirerend onder de aandacht te
brengen van inwoners en lokale/regionale bezoekers.
Het college is gevraagd:
 een ontwerp-besluit van deelneming aan de Stichting Zeg maar Hugo te nemen;
 dit ontwerp-besluit aan de Raad kenbaar te maken. Middels deze procedure geeft het College
de Raad de mogelijkheid wensen en bedenkingen te uiten (art.160, tweede lid Gemeentewet);
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Annemiek Adams onder mandaat te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente in
het bestuur van de Stichting Zeg maar Hugo (daarmee de gemeente vertegenwoordigend en
onder aansturing van het gemeentebestuur gebracht).

Beoogd effect
Het doel is een krachtig samenwerkingsverband te vormen waarin ondernemers, eigenaren,
cultuurinstellingen en gemeente samen investeren in het toekomstbestendig maken van het Stadhart.

Argumenten
1.1

1.2

Het voorstel past in het ingezette beleid m.b.t. Centrummanagement Stadshart
(BW14-0435) om te komen tot een nieuwe, verbindende en inspirerende manier van
samenwerking met partijen in het stadshart en draagt bij aan een verdere
professionalisering van het Centrummanagement waarbij de rollen en
verantwoordelijkheid meer bij samenwerkende partijen wordt gelegd.
Stichting Zeg maar Hugo is een betere optie dan een BIZ
Onderzocht is of een bedrijveninvesteringszone (BIZ) tot de mogelijkheden behoort.
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen
ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in het verbeteren van de
kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. Bijvoorbeeld door
gezamenlijk tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker maken van hun
winkel- en/of horecagebied of door gezamenlijk te investeren in online en offline
promotie- en marketingactiviteiten. Iedereen draagt financieel bij waardoor de kosten
per ondernemer en/of vastgoedeigenaar relatief laag blijven. Ook is er voor een
langere periode (maximaal vijf jaar) meer budget beschikbaar, wat een positief effect
heeft op de slagkracht en de continuïteit.
Uiteindelijk is hiervoor niet gekozen omdat het een te zwaar middel bleek (langdurig
traject en m.n. erg arbeidsintensief voor de gemeentelijke organisatie) om een relatief
kleine groep die nu niet mee doet financieel bij te laten dragen.

1.3

Het is een voortzetting van de lijn die onder burgemeester Han ter Heegde is ingezet.
Han ter Heegde heeft in 2017 een bijeenkomst geïnitieerd voor alle ondernemers in
het Stadshart omdat hij vond dat er beter samengewerkt moest worden. Het
positioneringstraject en de nieuwe organisatievorm vloeien daaruit voort.

1.4

Stakeholders stadshart doen mee.
Wereldhave, SEC (Stichting Evenementen Cool), Cool en gemeente gaan deelnemen
in de stichting en verbinden zich financieel - m.u.v. Cool wiens bijdrage bestaat uit het
inbrengen van expertise.

3.1

Annemiek Adams is centrummanager stadshart en van meet af aan betrokken bij het
functioneren van het stadshart.

Kanttekeningen
1.1.Is de stichting toekomstbestendig?
Het is de bedoeling dat marktpartijen steeds meer het voortouw gaan nemen en de gemeente na 4
jaar (2022) terugtreedt uit het bestuur. De rol van de gemeente zal in 2021 worden herzien. Wij zullen
de komende jaren het effect van de stichting monitoren, maar het effect en de meerwaarde zal
moeten blijken.
1.2. Een stichting is een zelfstandig rechtssubject en kan een eigen koers varen
Een stichting is een in het rechtsverkeer zelfstandig opererende entiteit. Middels deelname in het
bestuur en inleg van geld is er wel enige sturing mogelijk door de gemeente, maar de stichting kan in
de toekomst zijn eigen koers kiezen. Dat is de andere kant van medaille van het voortouw nemen van
de marktpartijen.

Financiële gevolgen

Voor de collegeperiode 2019-2022 is een jaarlijks bedrag van € 50.000 gereserveerd in de begroting
(BWS.07 Evenementenbudget) t.b.v. van de Stichting Stadshartfonds. Naast de gemeente zal
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Wereldhave en de SEC (namens horecaondernemers) een bedrag inleggen. Met dit budget zullen
onderstaande zaken worden bekostigd:
 Opstellen van een jaarplan en coördineren en laten uitvoeren van de activiteiten in het
jaarplan.
De activiteiten hebben betrekking op drie domeinen: marketing & communicatie, evenementen
en openbare ruimte;
 Vergroten van de betrokkenheid van individuele ondernemers bij collectieve activiteiten;
 Brandmanagement (activeren, laden, onderhouden van het merk Zeg maar Hugo).

Communicatie
In overleg met de afdeling communicatie zal hieraan bekendheid worden gegeven.

.
Uitvoering
De oprichting van de stichting biedt een formeel kader voor de samenwerking van partijen die al
feitelijk bestaat. Partijen werken al samen. Verschil is dat een gezamenlijk fonds wordt gevormd
waarover gezamenlijk wordt besloten.

Monitoring/Evaluatie
Er worden concrete gezamenlijke doelen gesteld. Tussentijds zal worden gemonitord en aan het einde
van het jaar zal worden geëvalueerd of doelen zijn behaald. Het college zal door Annemiek Adams op
de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. De resultaten kunnen door de portefeuille
wethouder worden teruggekoppeld aan de raad.

Wensen en/of bedenkingen geuit in de commissievergadering Stad & Ruimte 11 juni jl.
In de commissievergadering van 11 juni jl. is de volgende wensen en bedenking geuit tegen het
ontwerpbesluit van deelneming gemeente aan de Stichting Zeg maar Hugo.



De commissie ziet mogelijkheden om het Zeg maar Hugo merk niet alleen in het
Stadshart maar voor heel Heerhugowaard toe te passen.
De wethouder geeft aan dat het College dit meeneemt in de verdere uitwerking van een
citymarketingplan voor Heerhugowaard.



De commissie constateert dat de bestuursleden veel handelingsvrijheid hebben. De
stichtingsdoelen zouden zonder goedkeuring van de achterban kunnen worden gewijzigd.
De wethouder geeft opdracht om een formulering in de statuten op te nemen die borgt dat
een wijziging in de stichtingsdoelen alleen met goedkeuring van de achterban kan
plaatsvinden.

Bijlagenr.
BIJ19-329
BIJ19-330
BIJ19-331

Titel/Onder
werp
Concept akte van oprichting Zeg maar Hugo
Concept Huishoudelijk Reglement Zeg maar Hugo
Uitleg Zeg maar Hugo brand

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,
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Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 11 juni 2019
RB2019051 Ontwerpbesluit van deelneming aan Stichting Zeg maar Hugo:
Cie. brengt een tweetal wensen naar voren voor het college.
Bespreekstuk

Nr.: RB2019051
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor
Tegen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;
gelet op de door de commissie Stad en Ruimte d.d. 11 juni 2019 naar voren gebrachte wensen
en bedenkingen en de daarbij in het onderhavige raadsvoorstel vermelde toezeggingen door het
college;
gelet op artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet;
besluit:
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om verdere wensen en bedenkingen ter kennis van
het college te brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit van deelneming van de gemeente aan
de Stichting Zeg maar Hugo.
Heerhugowaard, 2 juli 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

