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Onderwerp

Bijdrage voor sfeerverlichting en muziek in de binnenstad.

Voorstel

Het verzoek van Stichting Centrummanagement Weert om een bijdrage voor muziek in de
binnenstad af te wijzen.

Inleiding

Op 4 september 2018 is een verzoek ontvangen van Stichting Centrummanagement Weert
(CMW). In dit verzoek wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor sfeerverlichting
tijdens de winterperiode en voor muziek in de straten. Hetverzoek is mede ingediend
namens de BIZ Ondernemers, de BIZ Vastgoed en de Vereniging Vastgoedeigenaren
Centrum Weert.

In het verzoek wordt gerefereerd aan het provinciale budget voor de versterking van de
binnenstad. Verzoeker gaat er van uit dat er middelen geoormerkt zijn voor genoemde
zaken. Uit een offerte d.d.29 oKober 2018 blijkt dat de investering € 88.350,- bedraagt.
Verderzijn er kosten voor jaarlijks onderhoud, voorde rechten van Buma/Stemra en is er
een mogelijkheid tot lease en een contract voor preventief onderhoud en ondersteuning.

In dit advies wordt verder niet ingegaan op het onderdeel sfeerverlichting. Hiervoor is
inmiddels een kredietvoorstel gemaakt. Dit ligt ter besluitvorming voor bij de raad op 19
december 2018.

Beoogd effect/doel

We willen de rol van de gemeente duidelijk houden bij de uitvoering van het programma
voor de versterking van het stadshart.
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1. Muziek in de straten maakt geen deel uit van het programma.
In tegenstelling tot wat in de brief wordt gesuggereerd maakt muziek in de binnenstad
geen onderdeel uit van het programma voor de versterking van de binnenstad.

2. Het voornemen is om al een bijdrage te leveren aan de sfeerverlichting.
Aan de raad is voorgesteld orn de volledige bijdrage in de kosten van sfeerverlichting te
vergoeden. Daarmee is sfeerverlichting de komende 5 jaar geborgd'

3. De gemeente verzorgt voorzieningen waarvan men ten behoeve van muziek
gebruik kan maken.

De gemeente heeft Wifi aangelegd en heeft onlangs het Wifi-netwerk versterkt. Verder
kan gebruik gemaakt worden van de spankabels die op kosten van de gemeente zijn
aangebracht en worden onderhouden. Hiermee wordt door de gemeente al een bijdrage
geleverd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com m u n icatie/ partici patie

Het CMW wordt per brief geïnformeerd

Overleg gevoerd met
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