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ONDERWERP

Centrum Management Weert 2.0 (CMW 2.0) 

AANLEIDING EN RELATIE
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING

De stichting Centrum Management Weert heeft na een uitvoerige evaluatie over haar 
eigen functioneren geconcludeerd dat een verdere doorontwikkeling van Centrum 
management Weert aan de orde is. 

Het gegeven dat de focus de afgelopen periode sterk op evenementen heeft gelegen (o.a. 
Weert 600) en de urgentie die de steeds groter worden binnenstadproblematiek (onder 
meer leegstand winkelpanden en sterk teruglopende bezoekersaantallen) met zich mee 
brengt, vraagt om krachtig opererend Centrummanagement. Bovendien bevindt CMW zich 
in een bijzondere situatie met het voor langere tijd uitvallen van haar centrummanager. 

De stichting CMW, die daarin een volstrekt eigen verantwoordelijkheid heeft, heeft zelf 
geconstateerd dat haar huidige bestuur niet geëquipeerd is om de bredere opgave voor 
CMW 2.0 te formuleren. Daarnaast ontbreekt dus in de huidige fase de man/vrouwkracht 
om CMW 2.0 in te richten aan de hand  van deze bredere opgave. De stichting heeft de 
gemeente gevraagd haar te helpen om te komen tot de verbreding van het bestuur, het 
formuleren van de 'brede opgave' voor CMW 2.0 en het aanstellen van een 'kwartiermaker' 
(op tijdelijke basis) om CMW 2.0 in te richten. 

Vanuit de afdeling Ruimtelijk Beleid geeft de beleidsadviseur Economie invulling aan deze 
hulpvraag. Vanuit het college kijkt wethouder Frans van Eersel als portefeuillehouder 
binnenstad zeer betrokken mee naar de stap die de stichting CMW nu zet naar CMW 2.0.

Inmiddels hebben de belangrijkste stakeholders in de binnenstad een 'pact' gesloten en de 
handen ineen geslagen en is de zoektocht naar een kwartiermaker gestart. Alle reden dus 
om de commissie te informeren over het inmiddels doorlopen en nog te volgen proces en 
haar bij te praten over de inhoud.

HOE WORDT GEÏNFORMEERD?

Weert, 8 april 2015
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PLANNING PROCES

Presentatie is puur informatief. Er komen geen stukken voor de raad ter besluitvorming.
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