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1. lnleiding
ln november 2018 heeft de gemeenteraad van Weert tijdens de begrotingsbehandeling

ingestemd met een structurele jaartijkse bijdrage aan de Stichting Parkmanagement van

€ 50.000,- en €. 15.000,- pér jaar voor een periode van 3 jaar (2019-2021)' Als

onderbouwing van dit bestuit getdt het in juni 2018 opgestelde businessptan 3.2 van de

Stichting da[ de ambities verwoordt van het stichtings- en gemeentebestuur met

betrekking tot een professionete en robuuste vorm van parkmanagement in Weert. ln
busincssplan 3.2 is beschreven wetke activiteiten de parkmanagementorganisatie verricht,

wetke organisatie en middeten daarvoor nodig zijn, hoe de samenwerking met de

Gemeente Weert vormgegeven wordt en wetke financiering benodigd is.

Met de door de gemeente toegekende middeten en de middelen die de Stichting zetf

opbrengt kan de Sti.hting een fUnke stap voorwaarts zetten qua professionatisering en

siagkraãht, zij het nog niet op het ambitieniveau van het businessptan. ln 2019 (en 2020)

tigt-er voor de Stichting een betangrijke opgave om tot voorbereiding en realisatie van een

zãstat bedrijveninvesteringszones (BlZ) te komen. De B|Z-bijdragen zijn op termijn

verantwoorOãtiit< voor ongeveer de hetft van de geraamde inkomsten van de Stichting.

Nu de Gemeente Weert haar (financiëte) verantwoordetijkheid heeft genomen is het

Stichtingsbestuur aan zet om de parkmanagementorganisatie verder vorm te geven.

Concreet houdt dit in dat het bestuur (begin 2019) een parkmanager aanstelt, die de

parkmanagementorganisatie aanstuurt en uitvoering geeft aan het businessptan. Alvorens

iot werving over tã gaan acht het bestuur het verstandig eerst een Jaarptan 2019 op te
stetten en ãaarin duiãetijk te verwoorden wetke activiteiten in dat jaar worden opgepakt.

lmmers, in 2019 beschikt het bestuur nog niet over (de zekerheid van) atte financiëte

middeten zoats voorzien in het businessptan. Met het aantrekken van een parkmanager

dient hier rekening mee gehouden te worden. De Gemeente Weert vraagt, uit hoofde van

de afgegeven subsidiebãschikking, eveneens om inzicht in de activiteiten van de

parkmanagementorganisatie, in de vorm van een jaarptan.

Het Jaarplan 2019 is een geactuatiseerd extract van het businessptan 3.2 (2019-2024);

activiteiten en omvang/orgãnisatie van de parkmanagementorganisatic zijn afgestemd op

de zekere financiëte mogetijkheden die de stichting heeft in 2019. ln de prioritering van

activiteiten tigt het accðnt op het inspeten op nieuwe kansen en ontwikketingen en het

vergroten uurl het aantal deetnemende bedrijven (oprichten van meerdere BIZ'en). Het

spreekt voor zich dat de core business gewoon doortoopt. Bij activiteiten waaryoor nog

gäen middelen beschikbaar zijn, zijn de inspanningen gericht op samenwerking en het zo

nodig verkrijgen van aanvuttende middeten.

Dit jaarptan is niet 'in beton gegoten'; het btijft betangrijk dat de parkmanagement-

organisatie nieuwe kansen aangrijpt die bijdragen aan het verwezerttijken van haar

doãtstettingen. lndien een of meerdere BIZ'en worden opgericht dan schept dit extra

mogetijkheden (en verplichtingen ! ).

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is overgenomen uit het vigerend businessptan en geeft nog eens beknopt aan

waar de Stichting mãt haar werkorganisatie voor staat. ln hoofdstuk 3 is berekend wat het

beschikbare budget is voor de inhuur van personeel aan de hand van de begrote inkomsten

en uitgaven. Geiekend is met een conservatief scenario en met een wind-mee scenario

(extra inkomsten ats gevotg van bijdragen uit een of meerdere BIZ'en). ln hoofdstuk 4 ziin

de keuzes gemaakt voor de activiteil-err clie parkmanagement in het nieuwe jaar oppakt.

Hoofdstuk I tenstotte beschrijft hoe de organisatie er in de toop van 2019 uitziet.
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2. Parkmanagement - doelstellingen en core business
Sinds 2008 is in de regio Weert de Stichting Parkmanagement Land van Weert en
Cranendonck actief. De Stichting is een overkoepetend orgaan van zes bedrijven-
verenigingen, die op tien verschittende bedrijventerreinen actief zijn. Ze voert de
gemeenschappetijke taken uit die deze verenigingen zich hebben gestetd. Sinds de
oprichting is de stichting sterk gegroeid en geëvolueerd, zowel in taken ten behoeve van
individuele ondernemers en terreinen ats ook in samenwerking met de overheid. Atte taken
zijn gericht op continue verbetering van het vestigingsklimaat ten behoeve van de
aanwezige ondernemingen én potentiëte nieuwvestigers. De Stichting Parkmanagement
richt zich, samen met de Gemeente Weert, op een breed en hoogwaardig aanbod van
werktocaties, nu en in de toekomst.

Doelsteilingen
De doelstetlingen van de Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck
hebben betrekking op de votgende categorieën werkzaamheden:

1. Core business
De Stichting Parkmanagement ondersteunt in haar dagetijks werk de ondernemingen op de
bed rijventerreinen door:

a. activiteiten te ontptooien gericht op het behoud en de verbetering van de
kwaliteit van de bedrijventerreinen. Hierin werkt zij nauw samen met de
gemeente;

b. initiatieven te ontwikketen waar synergievoordelen kunnen worden behaatd bij
leveranciers en dienstverleners en waarmee ondernemers kunnen worden ontzorgd.
Hierin werkt zij nauw samen met (commerciëte) aanbieders van diensten en
producten;

c. te informeren over thema's en ontwikkelingen die voor ondernemers betangrijk
zijn en die hen beter laten ondernemen. ln het bijzonder gaat het hier om
arbeidsmarkf en duurzaamheÍd. Hierin werkt zij nauw samen met overheden en
bedrijfsteven.

De Stichting Parkmanagement informeert zich bij de leden en laat zich leiden door de
prioriteiten zoats die door de leden worden gesteld. De stichting onderneemt zetf actie ats
zii meent dat dit in het betang is van de aangestoten ondernemingen en de
bedrijventerreinen.

2. Vergroten aantal deelnemers
De Stichting Parkmanagement streeft naar het maximum aantal leden (i.c. atte
ondernemingen op de bedrijventerreinen). De huidige organisatiegraad is, op basis van
vrijwittige deetname, met circa 60% zeer behoortijk. Ter vergroting van de kritische massa
en om voor de ondernemers en de overheid nog meer van toegevoegde waarde te zijn, wit
de stichting per 1 januari 2020zes Bedrijveninvesteringszones (BlZ) gereatiseerd hebben.

3. Profilering
De Stichting Parkmanagement zorgt ter vergroting van draagvlak en stagkracht dat zij zich
profiteert naar haar stakeholders. Dit zijn de aangestoten leden, de Gemeente Weert,
potentiëte nieuwvestigers en organisaties/bedrijven die kunnen bijdragen aan het
vestigingsktimaat en het faciliteren van het ondernemerschap.

ln businessplan 3.2 is uitgebreid beschreven wetke werkzaamheden door de
parkmanagementorganisatie worden uitgevoerd om deze doetstetlingen te bereiken. ln dit
jaarptan is volstaan met een beperkte opsomming van de activiteiten die in 2019 worden
opgepakt.
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3. Beschikbaar personeelsbudget
Uitgangspunt is dat een stuitende begroting wordt verkregen op basis van een realistische
inschatting van inkomsten en uitgaven.

Het jaarptan is doorgerekend met twee scenario's: een conservatief scenario dat uitgaat
van 'zekere' inkomsten en een wind-mee scenario dat rekent met extra inkomsten als

gevotg van de instetling van een drietal BIZ'en. Voor de uit te voeren activiteiten en

omvang van de organisatie in 2019 wordt het conseryatieve scenario ats uitgangspunt
genomen. lndien een of meerdere BIZ'en worden gereatiseerd zal naar rato van de

mogetijkheden worden opgeschaatd. Overigens zij opgemerkt dat in het wind-mee scenario

ook de uitgaven zulten stijgen ats gevolg van projectverptichtingen.

lnkomsten
ln ZOlg vormen de tidmaatschapsgetden, de fee's verkregen bij het afsluiten van

doorlopende cotlectieve contracten en de bijdragen van de Gemeente Weert een nagenoeg

zekere bron van inkomsten tergrootte van € 137.250,- (conservatieve scenario). lndien een

of meerdere BIZ'en worden gereatiseerd nemen de inkomsten als gevotg hiervan ftink toe

tot maximaat € 255.880,-. Zie tabel 1.

Voor 2019 wordt niet gerekend met additionete bijdragen van gemeente of derden voor de

inzet van de parkmanagementorganisatie op het gebied van arbeidsmarkt of
duurzaamheid.

Tabet l: inkomsten 2019

Uitgaven (vaste kosten)
Uitgaande van het principe dat een sluitende begroting moet worden verkregen getden de

hiervoor genoemde inkomsten in de twee scenario's als 'plafondbedragen', die dus niet

mogen worden overschreden.
Om te bepalen wat de maximate personeetskosten mogen zijn, dienen eerst de vaste

kosten te worden bepaatd. ln 2019 zijn dat de bezoldiging voozitter (€ 3.500,-), de

huisvestingskosten (€ 6.500,-) en het werkbudget (€ 15.ó00,-). De keuze is gemaakt om

Marketing & Communicatie conform businessplan uit te voeren (€ 15.700,-) en het huidig

aantat uren Administratie (waarin begrepen ook het Secretariaat) te verdubbeten om het

serviceniveau aan de teden (waaronder begrepen de ondersteuning van de

bedrijvenverenigingen) te waarborgen (€ 19.625,-). Tezamen € 60.925,- (conservatief

scenario).
ln het wind-mee scenario topen deze kosten op met € 101 .000,- tot een bedrag van

€ 161.925,-. Zle tabet 2.

conservatief wind-meeExploitatiebegroting 2019
lnkomsten

€ 255.880TOTAALrÚ(oì¡ËIEI{I
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Tabel 2: vaste kosten 2019

Personeelsbudget
Het budget voor de inhuur van personeel is de resuttante van inkomsten minus vaste
kosten.
ln het conservatieve scenario bedraagt het budget €,76.325,- (137.250 - 60.9251; in het
wind-mee scenario € 93.955,- (255.880 - 161.9251.
Deze bedragen zijn (maximaal) beschikbaar voor de inhuur van de parkmanager en de
medewerkers Behoud & Verbetering en Synergie & Collectiviteit.

Exploitatiebeg roting 201 I conservatief wind-mee

Uitgaven (vaste kosten)
Parkmanager

Behoud & Verbetering

Synergie & Collectiviteit
Arbeidsmarkt

Duuzaamheid
Secretariaat en ad ministratie
Marketing en Communicatie

€
€
€
€
€
€
€

19.625

15.700

€
€
€
€
fJ

€
€

19.625

15.700

Hosting website
Marketing en Communicatie

telefonie

Catering bijeenkomsten

l(eine
Lid maatschappen/contri

€
€
€
€
€
€

2.W
5.m
3.000
1.W
ffi
ffi

.õî)
€
€
€
€
€

5.æ0
3.æ0
1.æ0

w
ffi

3.æ0
2.æ0

Projecten De Kempen

Projecten Kanaalzone

Projecten Leuken-Noord
Projecten Weerter Bou levard

€
€

€

62.000

20.000

19.000

i,()t ii)itll,l'ìi'r,yr:r, iil¡¡il
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4. Activiteitenplan 201 9
De parkmanagementorganisatie houdt zich in 2019 bezig met activiteiten die gericht zijn
op:

a. Het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen
b. Het behaten van synergievoordelen Voor en ontzorging van ondernemers

c. Het verbeteren van de arbeidsmarkt
d. Het stimuleren van duurzaamheid

Daarnaast worden algemene werkzaamheden verricht clie ondersteunend zijn aan

voornoemde activiteiten. Denk hierbij aan secretariaatswerkzaamheden, marketing en

communicatie en uitbreiding van het aantal deetnemers door het reatiseren van

bedrijveni nvesteringszones.

ad a. Behoud en verbetering
De verantwoordetijkheid voor een breed en kwatitatief hoogwaardig aanbod van

werklocaties is primair de verantwoordetijkheid van de gemeente. Niettemin kunnen

ondernemers - met het principe schoon - heel - veilig in het achterhoofd - substantieet

bijdragen aan de kwatiteit van het bedrijventerrein door het op orde houden van het eigen

Oédri¡fsterrein en de openbare ruimte niet ats oneigenlijke kavetuitbreiding te gebruiken.

Parkmanagement heeft hierin ook een signalerende functie en spreekt de ondernemers

hier op aan. Deze signaterende functie heeft parkmanagement ook in geval de openbare

ruimte niet op orde is: knelpunten en tekortkomingen worden besproken met de gemeente

Weert. Parkmanagement stett zich actief en constructief op bij het vinden van oplossingen.

Parkmanagement ondersteunt ondernemers en gemeente met de votgende activiteiten:

Keurmerk Vetllg Ondernemen - Bedriiventerreinen (KVO-B)

De rot van Parkmanagement is om de KVO-certificering in stand te houden.

Parkmanagement heeft een actieve rol binnen de structurele samenwerking tussen

overheid (gemeente, potitie, brandweer) en ondernemers door incidentregistratie en '
metding, periodiek overteg en het uitvoeren van schouwen.

Camerobeveilíging
Uitbreiding van het aantal camera's is alteen aan dc orde op die terreinen waar in 2019

een BIZ gerealiseerd kan worden.

AED-netwerk
Parkmanagement wit zoveel mogetijk AED's en hulpverteners laten aanmetden bii
www.hartil,ag.nu. Streefpercentage eind 2019: 100%. Er is een collectieve inkoopregeling
voor AED's.

Revitalisering
Op dit momeñt is er geen noodzaak om op een van de bedrijventerreinen een grootschalige

revitalisering door te voeren. Parkmanagement cn gemeente treden wet met elkaar in

overleg om deetproblemen (bijvoorbeetd op Leuken-Noord en de Weerterboulevard) aan te
pakken. Veetat zal medewerking van private partijen noodzaketijk zijn.

Leegstond
Parkmanagement neemt het initiatief om de structurete/langdurige leegstand in beetd te
brengen, de omvang van het probteem te bepaten en samen met gemeente en

marktpartijen te zoeken naar oplossingen (tijdetijk gebruik, herbestemmen, etc.).
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Openbare ruimte
Het primaat voor aanteg en onderhoud van de openbare infrastructuur tigt bij de
gemeente. Parkmanagement heeft hier voora[ een signaterende functie - er is een systeem
beschikbaar voor aanmelding en opvotging van "kwesties" - en voert periodiek overleg met
de gemeente over de infrastructuur (kwatiteit, functioneren, onderhoud en vervanging).

Truckparking
Parkmanagement inventariseert samen met de gemeente en de ondernemers de eventuete
behoefte aan een dergetijke parking in Weert.

Groen & grijs
Parkmanagement gaat met de gemeente in gesprek om te bekijken in welke mate groen
kan bijdragen aan én een goed functionerend en kwatitatief hoogwaardig bedrijventerrein
én een bijdrage kan leveren het reatiseren van duurzaamheidsdoetstettingen (o.a.
ktimaatadaptatie). Tevens neemt parkmanagement het initiatief om te onderzoeken of het
onderhoud kan worden geoptimatiseerd door een deel van de taken van de gemeente over
te nemen. Parkmanagement voert met de gemeente periodiek overteg over de grijze
infrastructuur (wegen, riotering) en wil met de gemeente tot praktische afspraken komen
over geptand onderhoud en vervanging.

Glasvezel
ln 2019 zijn geen nieuwe initiatieven voorzien.

Bewegwijzering
De rol van parkmanagement is om het systeem up to date te houden.

ad b. Synergie, collectiviteit en ontzorgen
Parkmanagement ondersteunt ondernemers en ontzorgt hen door het zorgvutdig kiezen van
"de juiste" teveranciers/dienstverleners. Bovendien organiseert parkmanagement
vraagbundeling, waardoor voldoende schaalgrootte ontstaat.

Energie
ln 2019 wordt bekeken of de overeenkomst met de energiemaketaar moet worden herzien.

Telefonie
ln 2019 wordt bekeken of de mantelovereenkomst moet worden herzien.

Afval
Parkmanagement heeft een overeenkomst gestoten met een verwerker van afvatstoffen
voor het uitvoeren van een scan om daarmee te bezien of het bedrijfsafval voordetiger en
duurzamer kan worden verwerkt. Parkmanagement zal haar teden hier met enige
regetmaat op attenderen.

Verzekeringen
Met een grote verzekeraar is een mantelovereenkomst afgestoten. ln 2019 wordt bekeken
of deze overeenkomst moet worden herzien.

lnkoop en bezorging
Parkmanagement verzorgt op kostprijsbasis de bezorging van voedingsmiddel,en en
huishoudetijke artikelen, in samenwerking met een groothandet. De verwachting is dat
deze dienst de komende jaren uitgebreid kan worden.
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Verzuímbehee r en -bege leidí ng

ln ZO19 wordt bekeken of de overeenkomst met de gecertificeerde arbeids- en

gezondheidsdienst moet worden herzien.

Veí Ii gheí dstraí ní nge n
Parkmanagement heeft een samenwerkingsovereenkomst met ecn partner, die trainingen

aanbiedt, ln 2019 wordt bekeken of deze overeenkomst moet worden herzien.

ad c. Arbeidsmarkt
ln 2019 heeft de Stichting nog geen additionele middelen beschikbaar om hier futl swing

aandacht aan te geven. Bij de gemeente komt er in de toop van 2019 extra capaciteit
beschikbaar (0,5 fte) om de verbinding ondernemers/onderwijs/overheid te stimuteren.
Parkmanagement gaat met de gemeente in gesprek over de invutting van de samenwerking

en de doelstellingen op dit thema.

ad d. Duurzaamheid
Parkmanagement houdt zich bezig met:

o Duurzaam energie-inkoop: in het vertengde van de cottectieve energie-inkoop is er
ook de mogetijkheid om atteen duurzame energie in te kopen;

o Energiebesparingscans: door middet van een samenwerking met een commerciëte
partij bicdcn we bedrijven de mogetijkheid tot het [aten uitvoeren van een scan;

o Zonnepaneten: Parkmanagement heeft een overeenkomst met een partij
afgestoten, waarbij alterlei ftexibele optossingen mogetlJk zijn;

o Duurzame vertichting: met een partij is een overeenkomst gestoten om dit actief
aan de teden aan te bieden;

o Hergebruik van warmte en warmtenet: in de regio loopt een onderzoek naar

bedrijven met restwarmte, die mogetijk ingezet kan worden bij andere bedrijven.
Het vooronclerzoek is afgerorrd en er ligt momenteel een verzoek voor bij de

Provincie Limburg voor ondersteuning. Recent (aprit 2018) heeft de Provincie

Limburg aan het kabinet gevraagd bij tc dragen in de financiering van een aantal
warmtenetwerken, waaronder een open warmtenet in Weert (bron: Limburgs

aanbod aan het kabinet);

Parkmanagement zet deze activiteiten in 2019 (en de komende jaren) vol door. Voor het

ontptooien van meer initiatieven zijn aanvang 2019 geen financiëte middeten voorhanden.

Per 2 januari treedt er bij de Gemeente Weert een fult time coördinator duurzaamheid in
dienst en is er een vacature voor ondersteuning van deze coördinator uitgezet. Daardoor is

de verwachting dat Parkmanagement, samen met de gemeente, op dit thema aanzienlijk
meer kan doen in het behalen van de duurzaamheidsambities.

Marketing en communicatie
De Stichting Parkmanagement heeft tot doe[, samen met de Gemeente Weert, het
vestigingsktimaat ten behoeve van de aanwezige ondernemingen en potentiële
nieuwvestigers te verbeteren. Het succes van de Stichting wordt primair bepaald door een

hoog percentage aangestoten ondernemers. lmmers, dit is een maat voor het draagvlok dat
de Stichting geniet bij ondernemers en ook bij de gemeente en bij andere stakehotders.

Aan ondernemers (teden en niet-teden) moet duidetijk worden gemaakt wat de

meerwaarde is van een lidmaatschap.

De organisatie maakt gebruik van een beperkt aantal communicatiekanaten, waarbij de

focus tigt op het bereiken van de hestaancle leden. Niet-teden en andere stakeholders
worden via de huidige communicatiekanalen onvoldoende bereikt. Ook in herkenbaarheid
en actualiteit (nieuwswaarde en huisstijt) moeten stappen worden gezet. De externe
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communicatie dient krachtig, intensief en zelfbewust te zijn, waarmee recht wordt gedaan
aan wat parkmanagement is en waar de organisatie voor staat.

ln 2019 zal aan een externe partij opdracht worden gegeven voor het opstel[en van een
MarCom-ptan. Het plan moet zich met name richten op:

o Het krachtig formuteren van missie, visie en doelstettingen van parkmanagement
o Aantonen van de meerwaarde van parkmanagement voor ondernemers en

stakehotders
o Voorstetten van een eigentijdse huisstijt
o Focus op gebruik van socia[ media
o Bereiken van atle ondernemers (op de bedrijventerreinen)
o MarCom ter ondersteuning van het reatiseren van BIZ'en
o Communicatie met de Gemeente Weert en andere stakehotders

Daarnaast zal binnen de parkmanagementorganisatie een MarCom-medewerker worden
aangestetd, die opereert onder de directe verantwoordetijkheid van de parkmanager.
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5. Organisatie
Opzet Parkmanagementorganisatie
Qua organisatieopzet zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het voorgestane model in

businessptan 3.2. ln 2019 wordt het votgende gerealiseerd:
. Weryen en aanstetlen van een parkmanager (beoogde datum aanstetting: 1 aprit);
. Herinrichten van de parkmanagementorganisatie (bemensing, toedeling taken,

werkafspraken, aanpassen van (arbeids- /inhuur- )overeenkomsten, etc. ). lnvutling van het principe 'het bestuur bestuurt, de parkmanagementorganisatie
voert uit'. De parkmanager en de voorzitter maken hierover in het tweede kwartaal

afspraken (bekrachtiging door bestuur).

Stichtingsbestuur
Wat betreft bestuursaangetegenheden staat in 2019 het volgende op de agenda:

. Per 1 aprit treedt een onafhanketijk (en bezoldigd) voozitter aan;

. Per 1 aprit wordt de adviseurszetel door een niet-bestuurtijke vertegenwoordiger
van de gemeente formeel ingevutd;

. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken tussen de Gemeente Weert en de

Stichting Parkmanagement wordt de overeenkomst (concepttekst is opgenomen in

businessptan 3.2) getekend. Streefdatum: zo snel mogelijk na inwerkingtreding BIZ-

verordening(en).

Bedrijveni nvesteri ngszones (BlZ)
Het is de nadrukketijke wens van de Stichting om begin 2019 een drietal BIZ'en te hebben
gereatiseerd. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2018 reeds getroffen. lnmiddels zijn twee

B¡Z-stichtingen opgericht en drie verordeningen getekend (voluit: Verordening op de

heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl7

bedrijventerrein "naam bedrijventerrein" 2019-2023) die op 19 december in de
gemeenteraad zijn behandetd.
ln 2019 zijn de volgende stappen voorzien:

' Uitvoeren van draagvlakmetingen op de drie terreinen (bij votdoende steun treden
de verordeningen in werking en kan de gemeente de bijdrage heffen, innen en als

subsidie uitkeren aan de BIZ-stichting);
' Voorbereiden van drie nieuwe BIZ'en.

Bemensl ng Parkmanagementorganisatie
ln hoofclstuk 3 is berekend dat in het conservatieve scenario een personeelsbudgct

€76.326,- bedraagt. Uitgaande van een atl-in uurtarief van € 66,- kan op jaarbasis

(76.326,-166,-= afgerond) in 2019 voor 1.150 uur (circa 0,7 fte) een parkmanagerworden
ingehuurd.
Voorgestetd wordt de realisatie en voorbereiding van de BIZ'en in handen te laten van de

functionaris die dat op dit moment doet. Hiervoor is 150 uur (clrca 0,1 fte) op jaarbasis

(2019) voorzien.
Per satdo kan dus tegen het aangehouden tarief een parkmanager worden ingehuurd voor
0,6 fte.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de parkmanager wordt ondersteund door drie
vrijwittigers (vergoeding € 1 .700,-ljaar) die gezamentijk gemiddetd voor 40 uur in de week
beschikbaar zijn. De parkmanager dient hierover met hen nog definitieve afspraken te
maken.
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Jaarplan 2019 - Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck
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Met de in dit jaarplan genoemde uitgangspunten ziet de parkmanagementorganisatie er ats
votgt uit:

Functionaris Fte

Parkmanager 0,6

Ondersteuning BIZ 0,1

Vrijwittigers (3 personen) 1,0

Administratie & secretariaat 0,5

Marketing & Communicatie 0,2
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