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Onderwerp

Jaarplan 2019 Stichting Parkmanagement.

Voorstel

Kennis te nemen van het Jaarplan 2019 Stichting Parkmanagement

Inleiding

Op 5 maart 2018 is een subsidiebeschikking afgegeven voor de Stichting Parkmanagement
(bijlage). Deze beschikking volgt uit het raadsbesluit d.d. 15 november 2OL7 om
maximaal € 50.000,- aan Parkmanagement ter beschikking te stellen. Van dit bedrag
wordt in ieder geval € 32.200,- uitgekeerd; de resterende € 17.800,- afhankelijk van de
oprichting van BIZ-en. Basis voor deze subsidie is het Businessplan 3.0 van de Stichting.

Een van de subsidievoorwaarden betreft het overleggen van een Jaarplan. Dit treft u aan
in de bijlage.

Beoogd effect/doel

Kennis te nemen van het Jaarplan 2019 van de Stichting Parkmanagement

Argumenten

Door het overleggen van een Jaarplan voldoet de Stichting aan een van de
subsidievoorwaarden. Bovendien biedt dit plan zicht op de activiteiten die dit jaar op
stapel staan.

Kanttekeningen en risico's

Volgens beschikking dient het Jaarplan voor 1 december 2018 voorgelegd te worden. In
overleg is hier twee maanden uitstel voor verleend.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Aangezien er niet is voldaan aan de eis van het oprichten van BIZ-en is er in 2018

€. 32.200,- subsldle verleend.

Na subsidieverlening in 2Ol7 heeft de gemeenteraad in 2018 besloten om aanvullend
jaarlijks € 50.000,- ter beschikking te stellen en dit bedraq voor 2019, 2020 en 2021 op te
hogen met € 15.000,- per jaar. Grondslag hiervoor is het Businessplan 3.2; uw college

heeft op 11 september 2018 met de ambities van dit plan ingestemd. Een nieuwe

subsidiebeschikking is inmiddels afgegeven.

Het Jâarplan bevat twee financiële scerìärio's, beide scenario's passen binnen de

begroting.

Duurzaamheid

parkmanagement houdt zich bezig met o.a. duurzame energie-inkoop, hergebruik van

warmte (warmtenet), energiebesparingsscans, duurzame verlichting en zonnepanelen. Met

de duurzaamheidscoördinator vindt overleg plaats over gezamenlijk te ondernemen
activiteiten zoals het warmtenet en het gezamenllJk organiseren van een

du urzaamhcidsdag voor bed rijven.

Ultvoerlng/evaluatie

Het Jaarplan bevat een activiteitenplan (zie pagina 8 e.v.). Momenteel wordt er een

professionele Parkmanager geworven, die de organisatie verder gaat inrichten en

uitvoering geeft aan het Businessplan 3.2/Jaarplan 2019.

Com municat¡e/ pa rt¡cipatie

Hct Jaarplan is besproken met het bestuur van de Stichting Parkmanagement'

Overleg gevoerd met

Intern:

M. Dolders, C. Bongers, T. Fijlstra (R&E), E. Salman (Financiön)'

Extern:

Bestuur Stichting Pa rkmanagement.
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