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Onderwerp Statenbrief:
Stand van zaken subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Veel gemeenten hebben interesse in subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en
winkelcentra en werken met binnenstadpartijen (ondernemers en vastgoedpartijen) nog aan definitieve
subsidieaanvragen.
Inleiding
Op 3 maart 2021 heeft u ons de opdracht gegeven een subsidieregeling in te stellen om de problematiek omtrent
het verder onder druk komen te staan van de vitaliteit in binnensteden dorpskernen en winkelcentra, aan te
pakken. De uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en winkelcentra is
daarom op 22 juni 2021 vastgesteld door GS. Vanaf 1 juli 2021 is de regeling opengesteld voor aanvragen vanuit
gemeenten. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers,
vastgoedeigenaren en overheid wat concreet moet leiden tot een aanpak ter versterking van de (langjarige)
vitaliteit van een binnenstad, dorpskern en/of winkelcentrum. Middels deze brief wordt u op de hoogte gesteld van
de huidige stand van zaken m.b.t. de subsidieregeling. Als voorloper op de subsidieregeling zijn eind 2020 in drie
gemeenten ook pilots gestart t.b.v. versterking vitaliteit in binnensteden en dorpskernen. Ook daarvan wordt in
deze brief de actuele stand van zaken geschetst.
Toelichting
Huidige stand van zaken
Nadat de regeling op 1 juli jl. is opengesteld voor aanvragen is de regeling onder de aandacht gebracht via een
persbericht en social media. Daarnaast zijn gemeenten via mail gericht geïnformeerd over de openstelling. Na
openstelling zijn er diverse gesprekken gevoerd met gemeenten over ideeën/plannen vanuit hen en zijn
adviezen/tips gegeven over kansrijkheid van projectplannen of onderdelen daarvan. Ook is bij alle gemeenten
geïnventariseerd of ze voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen en of er vragen waren m.b.t. de
regeling. Op basis van deze contacten valt te concluderen dat er vanuit gemeenten, maar ook binnenstadpartijen
behoefte is aan deze subsidieregeling. Het gros van de gemeenten (20) lijkt voornemens om een
subsidieaanvraag in te gaan dienen. Bij enkele (3) gemeenten bestaat op dit moment nog twijfel over het wel of
niet indienen van een subsidieaanvraag: Nieuwegein (huidige samenwerkingsprocessen lopen goed), Eemnes
(plannen on-hold vanwege begroting) en Renswoude (vooralsnog geen concreet plan). In 3 gemeenten loopt een
pilot: Woerden (clustering kernwinkelgebied, marketing en positionering en organisatiegraad), Stichtse Vecht
(inzet centrummanagers in kernen) en Bunschoten (kansenkaart centrum en structurelere samenwerking). Een
gedetailleerder beeld van de gemeentelijke voornemens en ideeën om een subsidieaanvragen in te dienen en de
stand van zaken m.b.t. de drie pilots is nader uitgewerkt in bijlage 1.

Subsidieaanvragen
Om te komen tot een passende subsidieaanvraag die ook aansluit bij de behoeften van binnenstadpartijen is
afstemming met en tussen binnenstadpartijen nodig. Gemeenten geven aan dat het tijd kost om deze partijen
goed mee te nemen in het proces en te komen tot de juiste accenten van een aanvraag met daarbij passende
expertise in te huren. Vanuit de provincie zijn we in nauw overleg met gemeenten om hen te laten komen tot een
goed en werkende aanvraag die zo goed mogelijk aansluit bij de criteria zoals opgenomen in de
uitvoeringsverordening. Dit alles draagt bij aan kwalitatief betere subsidieaanvragen, maar kost wel tijd. De
verwachting is dat enkele gemeenten een subsidieaanvraag indienen in oktober, maar dat het gros van de
aanvragen wordt ingediend in de maanden november en december. Vanuit het subsidieloket is aangegeven dat
subsidieaanvragen ingediend na 15 oktober 2021, pas in 2022 definitief kunnen worden beschikt. Gezien deze
doorlooptijd van beschikking is het wenselijk om het volledige budget, dat gereserveerd stond voor deze
subsidieregeling vanuit de Covid-reserve, over te hevelen naar 2022. Daarmee zullen de lasten ook gaan vallen
in 2022. Dit zal in de slotwijziging worden verwerkt.
Financiële consequenties
Bij de behandeling van de begroting 2021 is afgesproken dat het resterende saldo van de reserve "COVID
flankerend beleid 2021" aan het einde van het kalenderjaar vrijvalt t.g.v. de algemene reserve. Indien de
subsidiebeschikking door ons in 2021 wordt afgegeven, verantwoorden we -conform de verslaggevingsregels- de
last in het jaar 2021. Aangezien gemeenten tot eind 2021 een aanvraag tot subsidie kunnen indienen en het
subsidieloket een lange afhandelingsperiode kent tot definitieve beschikking is het wenselijk om het volledige
budget van € 1.840.000,- over te hevelen naar 2022. Omdat de subsidiebeschikkingen naar alle
waarschijnlijkheid in de eerste maanden van 2022 worden afgegeven, valt de last ook in 2022 en stellen wij voor
dit budget vanuit 2021 beschikbaar te houden voor de lastneming in 2022. Een voorstel hiertoe is opgenomen in
de Slotwijziging 2021.
Vervolgprocedure / voortgang
Omdat de subsidieaanvragen naar verwachting niet meer in 2021 beschikt kunnen worden (i.v.m. doorlooptijd
subsidieloket en timing van gemeenten met indienen van aanvragen) zal in slotwijziging een budgetoverheveling
worden aangevraagd van het volledige budget (€ 1.840.000,-) naar het eerste half jaar van 2022. Verder zal
zowel tijdens het proces van het indienen van subsidieaanvragen als in de periode van besteding van
subsidiegelden (na beschikking) met gemeenten in contact worden getreden om de voortgang te bewaken. Om
kennisdeling en uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten verder te bevorderen wordt nog gewerkt aan een
informatie/kennis-bijeenkomst.
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