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BESLUIT PAR.
Amendement ‘Verder investeren in de binnenstad’
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De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 14 november 2016, besprekend het raadsvoorstel 
concept-programmabegroting 2017-2020 (Corsanummer 1600086643)

Constaterende dat:
o Enschede sinds 2011 met het Actieprogramma Binnenstad initiatieven van partners in de binnenstad 

ondersteunt die bijdragen aan een betere kwaliteit en uitstraling van de binnenstad
o Hiervoor vijfjaar lang € 500.000 per jaar subsidie beschikbaar was
• Dit actieprogramma na 2016 zou aflopen en daarom uitgebreid geëvalueerd is
» Het actieprogramma een vernieuwend en succesvol instrument is gebleken om de kwaliteit van de

binnenstad te verbeteren op basis van initiatieven van ondernemers en partners in de binnenstad
• Veel van de middelen uit het huidige actieprogramma besteed zijn aan vastgoed-ontwikkelingen, 

zoals het verbouwen van gevels en panden, waarmee de uitstraling van veel straten sterk is verbeterd

Voorts constaterende dat:
o De raad in oktober besloten heeft om het Actieprogramma Binnenstad met twee jaar te verlengen tot 

en met 2018 en daarbij het werkgebied in de binnenstad te vergroten 
® Het voorgestelde budget voor dit actieprogramma in 2017 en 2018 € 250.000 per jaar bedraagt

Overwegende dat:
• Het goed gaat met de binnenstad van Enschede, maar er ook nog uitdagingen zijn in het 

aantrekkelijker maken van de openbare ruimte, zoals de winkelstraten en de vele pleinen
« Uit de evaluatie blijkt dat dit soort aanjaaggeld een grote aantrekkingskracht heeft op cofinanciering 

van ondernemers, partners en andere overheden
• Het goed zou zijn om ook initiatieven van ondernemers en partners in de binnenstad te kunnen 

ondersteunen en aan te jagen als die zich richten op de verbetering van de openbare ruimte
o Hiertoe op korte termijn een tweede lijn binnen het Actieprogramma Binnenstad ontwikkeld zou 

moeten worden die zich richt op de verbetering van de openbare ruimte in de stad, gebaseerd op de 
manier van werken van het huidige Actieprogramma Binnenstad waarbij het initiatief van 
ondernemers en partners leidend is

• Hiervoor voor de jaren 2017 en 2018 twee keer incidenteel € 125.000 per jaar extra geïnvesteerd 
moet worden in deze tweede lijn van het Actieprogramma Binnenstad gericht op de openbare ruimte

• De ruimte hiervoor beschikbaar is in de vrije ruimte binnen de programmabegroting
• Het college na vaststellen van de programmabegroting een nader dekkingsvoorstel aan de raad kan 

voorleggen ten behoeve van dit initiatief, zodat de raad dit bij wijze van eerste herziening 
programmabegroting 2017 nog dit jaar kan besluiten

Besluit:
• om aan het dictum van het voorliggende raadsvoorstel de volgende beslispunten toe te voegen:

o Vast te stellen dat binnen de (financiële) kaders van het programma Duurzame Leefomgeving' 
in het Actieprogramma Binnenstad een tweede lijn wordt ontwikkeld en uitgevoerd die zich 
richt op de verbetering van de openbare ruimte in de stad, vanuit de voor dat Actieprogramma 
kenmerkende manier van werken, en dat hiervoor in de jaren 2017 en 2018 jaarlijks incidenteel 
125.000 euro extra wordt uitgetrokken; 

o Bij voorkeur bij de Zomernota 2017, maar uiterlijk vóór de Programmabegroting 2018-2021 te 
evalueren of hiermee voldoende middelen beschikbaar zijn om deze tweede programmalijn 

ruimte effectief uit te voeren.
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