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1. INLEIDING EN OVERZICHT   2015 was een turbulent jaar voor de Arnhemse binnenstad.  Na het faillissement van Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) en het plotselinge vertrek van de wethouder met Binnenstad in zijn portefeuille, is onder de Stichting Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem (SD&HA) een klankbordgroep 1 opgestaan die bereid was om bij te dragen aan de totstandkoming van een plan voor korte termijn (t.m. december 2015) en aan een meerjarenplan en een samenwerkingsmodel voor de Arnhemse Binnenstad.  Daarnaast heeft het landelijk initiatief Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), ondersteund door Rabobank Arnhem e.o., een filosofie en een samenwerkingsmodel opgezet voor een professionele vorm van stadsregie  voor Arnhem.  Vanuit de klankbordgroep en DNWS/Rabo is het initiatief genomen om te onderzoeken of beide modellen met elkaar gecombineerd konden worden. Dat bleek het geval.  Het meerjarenplan – of liever gezegd: ondernemingsplan – dat nu voorligt is gebaseerd op de gezamenlijke doelstelling dat de binnenstad in 2020 weer moet kunnen en willen behoren tot de Top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland.  Daarvoor is nodig dat gekomen wordt tot eenheid van samenwerking in de binnenstad, met een meer geïntegreerde vorm van plan- en besluitvorming, op basis van een jaarlijks gezamenlijk vast te stellen Uitvoeringsagenda. Én: daarvoor is nodig dat alles in het teken komt te staan van de ‘klant’ / bezoeker.   Bij het ondernemingsplan hoort ook een werkorganisatie om de uitvoering te waarborgen. En een werkorganisatie heeft het plan nodig om te weten waar aan gewerkt moet worden.  En omdat een binnenstad bestaat uit meerdere stakeholders – of stadspartners – , moet de werkorganisatie gebaseerd zijn op samenwerking ván die stakeholders, in een gezamenlijk platform, waar ook de gemeente goed op is aangesloten.  Het doel van dit Ondernemingsplan is overzicht creëren voor iedereen die (op een onderdeel) betrokken is, zodat helder is waar ieders inzet toe dient en hoe deze samenhangt met de inzet van anderen. Het geeft de meerjarige ambitie en visie aan en dient als samenhangend kader voor de concretere jaarplannen resp. Uitvoeringsagenda’s.  Samen vormen het Ondernemingsplan en de jaarlijkse Uitvoeringsagenda het afsprakenkader voor de samenwerking van alle stadspartners én de gemeente! Deze samenwerking wordt 
                                                      
1
 Samengesteld uit alle stakeholders in de binnenstad en vertegenwoordigers vanuit verschillende kwartieren 
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vastgelegd in een convenant, waarmee de stadspartners zich verbinden om binnen en vanuit een gezamenlijk platform te werken aan de gestelde doelen voor de Arnhemse binnenstad.  Het Ondernemingsplan en de Uitvoeringsagenda reiken verder dan de ‘traditionele’ onderwerpen waar ondernemers en andere stakeholders in een binnenstad zelf invloed op hebben en zich doorgaans op richten (zoals consumentenacties, citydressing en evenementen). Er wordt nu naar alle facetten gekeken die de binnenstad ‘maken’, dus ook naar de facetten die van oudsher bij de gemeente belegd zijn (zoals openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeren).   Hiermee wordt inhoud gegeven aan het bepalen van de juiste koers, met de stad !      
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2. VISIE, HOOFDDOEL en AMBITIES    
Arnhem weer terug in de top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden!!  Dat is het hoofddoel dat we willen bereiken met dit meerjarenplan.  De Arnhemse binnenstad is namelijk één van de motoren van de regionale economie, en is de wijk die het meest ‘van iedereen’ is.  Arnhem werd in 2007 uitgeroepen tot Beste Binnenstad. Die glans is helaas verdwenen en op het gebied van passanten en leegstand heeft de stad zich cijfermatig in de afgelopen jaren slechter ontwikkeld dan de landelijk-gemiddelde cijfers. Het doel is om deze trend om te buigen en om de Arnhemse binnenstad qua profiel, aantrekkingskracht en bezoekersaantallen weer stevig terug te brengen ‘in het linker rijtje’.  Het belang van een florerende binnenstad reikt veel verder dan alleen het bedrijfsresultaat van de bedrijven, ondernemers en culturele instellingen. Sinds de middeleeuwen is de stad ‘de plek waar alles gebeurt en samenkomt’. Een goed bezochte, gebruikte en gewaardeerde binnenstad werkt als een magneet voor de stad als geheel. Die binnenstad zorgt voor duizenden banen 2 en is een mengvat voor wonen, werken, winkelen, aangenaam vertoeven en elkaar ontmoeten.  Een vitaal centrum is een voorwaarde voor een vitale stad en een vitale economie.  Arnhem heeft van oudsher een belangrijke centrale functie voor de regio. Maar deze rol is ontegenzeggelijk kleiner geworden. Aan de bezoeker ‘van buiten’ zal harder dan voorheen getrokken moeten worden. Want er is meer concurrentie, minder tijd, meer keuze, meer mogelijkheden, minder vaste patronen, meer behoefte aan ‘iets bijzonders’, …. Om die vitaliteit van de binnenstad niet te laten eroderen en juist te versterken, zal dus stevig ingezet moeten worden op bezoekers uit de ‘schil’ rondom Arnhem, met behoud van de kwaliteiten voor de ‘eigen’ bewoners, gebruikers en bezoekers van dichtbij.  Want wat maakt deze stad nou onderscheidend ten opzichte van vergelijkbare steden?  
Arnhem weer terug in de top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden!!  Het gestelde hoofddoel bereiken we natuurlijk niet vanzelf.  Om in die top 10 terug te keren, is nodig dat op alle fronten wordt gewerkt aan verbetering van de performance van de binnenstad als geheel EN dat er ook een paar zaken ‘uitspringen’ waar men over praat. 
                                                      
2
 Circa 17.000 directe banen. 
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Het verbeteren op alle fronten is een breed begrip. Daarom wordt er, voor enige structuur, gekozen voor een aanpak in 5 domeinen: 
• Cultuur – Evenementen – Marketing 
• Gebouwde ruimte 
• Openbare ruimte 
• Bereikbaarheid & parkeren 
• Innovatie & Collectief In onderlinge samenwerking zullen de verschillende ´binnenstadspartners´, per domein weken aan verschillende sub-doelstellingen. Dit is in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.  Wanneer al deze zaken op een hoger plan gebracht worden, wanneer ‘alle zesjes naar zevens of naar achten gaan’, wanneer de Arnhemse binnenstad een sterker profiel weet te ontwikkelen in de wijde regio en wanneer er inderdaad dingen ‘uit gaan springen’ waar iedereen over praat, dan moet dat leiden tot:  1) Meer bezoekers 2) Retourbezoek en ‘klant’loyaliteit 3) Langere verblijfstijd  4) Hogere bestedingen 5) Hogere waardering 6) Positieve berichtgeving Dit is natuurlijk waar we het voor doen.  Dit eenvoudige lijstje zien wij als de 6 Ambities voor de binnenstad.  De centrale visie hierbij is deze: alleen door als binnenstadspartners gezamenlijk een ‘stip op de horizon’ te formuleren (Arnhem weer terug in de Top 10 ), en door de weg daar naar toe gezamenlijk te bewandelen, kan het hoofddoel bereikt worden. En: wanneer elke binnenstadspartner deze stip kan adopteren als zijn ‘eigen stip’, wordt het hoofddoel bereikt. ‘Een voor allen en allen voor een.’  Met dit Ondernemingsplan zoeken de stakeholders in de Arnhemse binnenstad naar verbinding en samenhang tussen de vele individuele projecten, inspanningen en acties in de stad en binnen het gemeentehuis.  Het Ondernemingsplan – en de hieruit voortkomende jaarlijkse Uitvoeringsagenda – is een antwoord op en uitwerking van twee belangrijke integrale visiedocumenten:  1. De Arnhemse Binnenstad – gemeente Arnhem, februari 2015  (inclusief de samenhangende beleidsstukken: - ‘Stroom – Cultuurbeleid Arnhem’ 2011 - ‘Evenementenvisie Arnhem 2015’ 
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- ‘Uitvoeringsprogramma Zuidelijke binnenstad’ 2014 - ‘Arnhem aantrekkelijk bereikbaar’ 2009 - ‘Gebiedsvisie Gele Rijdersplein’ + Actieplan 2010 - ‘Gastvrij Arnhem’, horecanota 2005 - ‘Visie op transformatie’ 2015)   2. Arnhem, onze stad! – Denktank Binnenstad Arnhem, september 2014           
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3. DOMEINEN EN DOELSTELLINGEN   Bij de opbouw van het Ondernemingsplan en de Uitvoeringsagenda is het, zoals gezegd, verstandig om de vele mogelijke doelen, acties en projecten te groeperen. Grosso modo zijn de meeste visies en plannen voor binnensteden opgebouwd rond de volgende 5 pijlers of ‘domeinen’:  o Cultuur – evenementen – marketing:  beleving, en de ‘verkoop’ daarvan   o Gebouwde ruimte:  programma en functies, samenhang, sfeer van de bebouwing   o Openbare ruimte:  sfeer, aankleding en ‘serviceniveau’    o Bereikbaarheid en parkeren:  als randvoorwaarde en als service    o Innovatie en collectief: innovatief ondernemerschap, ondernemen vanuit   ‘n community, connectie met de klant   Er zijn uiteraard varianten in de onderverdeling van onderwerpen, maar deze indeling werkt logisch qua interne samenhang en is begrijpelijk in de communicatie naar en tussen de verschillende actoren.   Elk van de 5 pijlers werkt op zijn manier aan de beleving die de binnenstad kan geven, en geeft inhoud aan de ‘belofte’ die de binnenstad doet.  Beleving wordt geduid door het gevoel dat een bezoeker krijgt en mee naar huis neemt. Dit gevoel wordt bepaald door wat je ziet (gebouwen, straten en pleinen, water en groen), door wat 
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er te doen en te krijgen is (retail/horeca/cultuur/diensten), door hoe makkelijk je er komt en weg kunt (dissatisfier als niet goed is), door de mate waarin je geprikkeld wordt (verrassing, pop-up, podia, evenementen) en door de ervaring die je krijgt (wil ik langer blijven). Daarvoor is dus nodig dat gewerkt wordt aan alle verbeterpunten binnen de 5 domeinen.   Voor elk domein is een aantal sub-doelstellingen geformuleerd, die moeten leiden tot het waarmaken van de 6 Ambities:  Sub-doelstellingen Cultuur, evenementen, marketing  A. Het ‘merk’ van de Arnhemse binnenstad voor de consument-bezoeker bepalen (lees: boven water halen) en uitbouwen (branding). B. De Arnhemse binnenstad in de wijde regio (en in de eigen stad!) meer ‘verkopen’ als place to meet. C. Status van culturele hoofdstad van het Oosten gaan waarmaken en stevig uitdragen. D. Cultuur en de creatieve sector laten werken als extra pijler van de ´binnenstadsbeleving’. E. Evenementen, groot en klein, zien en benutten als drager. F. Ontwikkelen van twee à drie topevenementen met regionale impact, die de brand versterken. G. De consument en de bezoeker blijven boeien en verrassen met consumentenacties en bijzondere momenten en activiteiten, op de momenten die de bezoeker wenst. H. Gastvrijheid op alle niveaus, binnen en buiten, als permanente marketing.  Sub-doelstellingen Gebouwde Ruimte  A. De strategie van de Rode Lopers op de juiste manier waarmaken, ook vanuit de gebouwtypologie, functies en ‘loopgedrag’. B. Sturen op een compacte en aaneengesloten routing (zonder gaten!) die de bezoeker vooruit trekt. C. Sturen op een veelzijdig en afwisselend totaalpakket, waar winkels, ontspanning en cultuur elkaar afwisselen en versterken, een plek waar je langer wilt blijven. D. Zorgen voor blijvende vernieuwing van het horeca aanbod, als drager van de verblijfskwaliteit. E. De functie van de binnenstad als werkplek in ere houden en versterken. F. Ruimte bieden voor innovatief ondernemerschap en ambachten. G. Stimuleren van de (verdere) ontwikkeling van wonen boven winkels. H. Daarnaast: zoeken naar meer mogelijkheden voor hoger segment wonen. I. Terugdringen van (de negatieve uitstraling van) leegstand. J. Specifiek: geef leegstaande maar beeldbepalende panden weer een nieuwe invulling en betekenis. 
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Sub-doelstellingen Openbare Ruimte  A. De strategie van de Rode Lopers waarmaken, ook vanuit beeld en uitstraling van de openbare ruimte. B. Hanteren van een consequent niveau van beeldkwaliteit als uitgangspunt voor de openbare ruimte. C. Verhogen van de gastvrijheid en het ‘serviceniveau’ in de openbare ruimte (rustpunten, toiletten, spelaanleidingen, kluisjes, ...). D. Verbeteren van de aansluiting, aanvulling en uitstraling van horeca op het winkelgebied. E. De verschillende sfeergebieden of kwartieren herkenbaar maken en elk in identiteit versterken. F. De 4 pleinen (Korenmarkt, Kerkplein, Markt en Gele Rijdersplein) elk een eigen profiel geven, met voldoende vitaliteit en verblijfskwaliteit. G. De objectieve en de subjectieve veiligheid vergroten.  Sub-doelstellingen Bereikbaarheid & Parkeren  A. Auto: Een helder systeem van hoofdroutes en centrumring met alzijdig de juiste verbindingen en voldoende ‘inprikkers’. B. Auto: dit systeem ook met voldoende capaciteit. C. Daarbij: visuele duidelijkheid van rondweg, centrumring en positie van het centrum en parkeren – vindbaarheid. D. Helderheid en juiste opvolging/hiërarchie van informatie in de openbare ruimte (bewegwijzering, parkeerverwijzing, commerciële en overige boodschappen). E. Auto én fiets: m.b.t. de parkeervoorzieningen een evenwichtige ‘bediening’ van het hele centrumgebied – niet alleen qua aantallen, maar ook qua allocatie, aanrijmogelijkheden en openingstijden. F. OV: Heldere en prettige verbinding tussen Centraal Station en binnenstad – smeden tot één geheel, fixing the link.  Subdoelstellingen Innovatie & Collectief  A. De eenheid van samenwerking op de Arnhemse binnenstad in een gezamenlijk platform waarmaken en sterk maken. B. Daarbij professionaliteit en continuïteit, in samenwerking en in het zoeken naar funding. C. Ondernemers, eigenaren en bewoners smeden tot een binnenstadscommunitiy (samen meer zijn dan de som der delen).  D. Samen ondernemen en communiceren met de klant / bezoeker in een digitaal lokaal platform E. Nieuwe vormen van service ontwikkelen 
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F. Vanuit de binnenstad de relatie versterken en inhoud geven met de middelbaar en hoger onderwijsinstellingen. G. In de binnenstad de relatie versterken en inhoud geven tussen detailhandel, ambacht en horeca.  De bovengenoemde sub-doelstellingen zijn context- en richtinggevend. Sommige doelstellingen kunnen misschien heel snel en makkelijk gehaald worden (quick wins), andere doelstellingen zullen alleen in stapjes en na enkele jaren bereikt kunnen worden. Ook kunnen zich ‘onderweg’ nieuwe, of bijgestelde, doelstellingen aandienen. Of het kan blijken dat een doelstelling echt onhaalbaar is. Dit zal zich dan manifesteren in de achtereenvolgende Uitvoeringsagenda’s, waarin PBA de afwijkingen zal motiveren.  Van belang is dat nu begonnen wordt, met de blik op de korte én op de langere termijn.    
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4. DE UITVOERINGSAGENDA    Ofwel: wat moet gedaan en bereikt worden om de ‘BELOFTE’ waar te maken. In de jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsagenda worden binnen elk domein alle sub-doelstellingen, zoals in vorige paragraaf opgesomd, geprioriteerd en vertaald naar acties, inzet en projecten (WAT moet er gebeuren).  Deze acties, inzet en projecten worden belegd bij actoren (WIE pakt het op ).  En bij elke actie, inzet of project wordt begroot welk budget nodig is (HOEVEEL zal/mag het kosten).  Hiermee komen de inspanningen en inzet van middelen en capaciteit vast te liggen.   Een belangrijke notie bij het WAT, WIE en HOEVEEL: er gebeurt al heel veel in de binnenstad, door diverse partijen en niet in de laatste plaats de gemeente. De kunst is dus vooral ook om bestaande programma’s, projecten etc op te zoeken en daar op aan te sluiten.  Op deze manier worden krachten, ideeën, energie en budgetten middelen gebundeld.   In het Projectplan 2015 is gesteld dat bovengenoemde vertaalslag en uitwerking nog in 2015 gedaan zou worden.  Bij nader inzien lijkt het in de praktijk beter om deze uitwerking voor 2016 te doen in de periode december 2015 – maart 2016. De redenen hiervoor zijn: 
• Het samenwerkingsplatform wordt eind 2015 opgericht en vanaf dan ‘ingeregeld’; 
• De prioritering vanuit doelstellingen naar acties zal mede bepaald worden door beschikbaar budget (zie ook § 6); 
• De stakeholders en de gemeente moeten de gelegenheid hebben om een ‘bod’ te doen op de vele geïdentificeerde acties en projecten. 
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Meten is weten  Van elke afzonderlijke actie is van te voren moeilijk exact aan te geven welk effect er van zal komen op de 6 Ambities en het Hoofddoel. Daarom zal vanaf begin 2016 gestart worden met een Arnhemse Binnenstad Index.  Gebruikmakend van de vele bestaande meetrapporten (zoals o.a. de tweejaarlijkse Binnenstadsmonitor) en andere onderzoeksgegevens, zal in goed overleg met de gemeente bepaald worden op welke thema’s en met welke key performance indicators (KPI’s) het best gewerkt kan gaan worden om elk jaar de stand van het economisch klimaat in, en de performance van, de binnenstad te meten.   Door zo jaarlijks, vanaf het ‘ijkjaar’ (2015 = 100), op meerdere thema’s en KPI’s de ontwikkeling objectief en cijfermatig te meten, krijgen alle binnenstadspartners een helder en genuanceerd beeld van de aspecten die zich goed ontwikkelen en de aspecten waar verhoogde aandacht en inzet gevraagd wordt.    
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5. SAMENWERKING IN PLATFORM BINNENSTAD ARNHEM    Vorm volgt inhoud. Het is duidelijk welke doelen, projecten en acties voor de binnenstad van belang zijn. Het is ook helder dat alle stakeholders daarbij de handen ineen moeten slaan. En alle stakeholders zijn het er over eens dat (en hoe) de afstemming en de samenwerking tussen hen op een structureel en professioneel niveau gebracht moet worden.   Platformsamenwerking – met het doel om de binnenstad goed georganiseerd en professioneel naar een hoger plan te krijgen – werkt alleen als alle stakeholders en betrokkenen de schouders eronder zetten. Het gezamenlijke Hoofddoel, de daarvan afgeleide sub-doelen, en het commitment van binnenstadspartners op die doelen vormen samen de basis. Daaruit volgt dit gezamenlijke Ondernemingsplan en uiteindelijk de uitvoering. Niet andersom.  Een platformsamenwerking is ook een keuze om gezamenlijk alle onderwerpen te behandelen. Het wezen van waarachtige samenwerking daarbij is dat alle stakeholders de platformsamenwerking – en de daarin gezamenlijk te maken keuzes –  hoger stellen dan de eigen, meer specifieke, ambities en belangen.  Wat goed is voor de binnenstad, is ook goed voor elke afzonderlijke stakeholder en elk individueel lid van diens achterban. Binnen de gezamenlijke ambities moeten de partners hun eigen invulling, rol en kracht geven en over ‘hun’ onderwerpen verantwoordelijkheid nemen.  Business model   Een binnenstad is te zien als een groot en veelkleurig bedrijf. Arnhem verdient een professionele regie en organisatie van de binnenstad. Een organisatie die de binnenstad runt als een bedrijf, met inachtneming van alle ambities, doelstellingen en verschillende (soms tegengestelde) belangen.   Wie denkt en werkt als een bedrijf, werkt vanuit zijn eigen waardepropositie, richt zich op de klant, focust op rendement, houdt stakeholders betrokken, stuurt en programmeert de operatie en zorgt voor verbinding met het eigen ‘personeel’.  Voor dit Ondernemingsplan is gebruik gemaakt van het Business Model Canvas concept van Osterwalder & Pigneur 3. Het Business Model Canvas is een krachtige tool om een business model op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken. 
                                                      
3
 A.Osterwalder & Y.Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and 

Challengers (2010) 
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Naar analogie van het Business Model Canvas zijn negen onderdelen te onderscheiden waarmee het business model van het collectieve economische belang van een binnenstad bepaald kan worden. 1. Waardepropositie: Welke onderscheidende waarde biedt het collectief van de binnenstad? Wat is de meerwaarde ten opzichte van online winkelen? Welke problemen van haar doelgroepen helpt het collectief op te lossen? 2. Doelgroepen: Welke specifieke doelgroepen wil de binnenstad bedienen? Wat zijn de (bewuste of onbewuste) behoeften van deze doelgroepen? 3. Klantrelaties: Hoe onderhoudt het collectief van de binnenstad de contacten met de verschillende doelgroepen? En welke manier is voor elk van de doelgroepen de juiste wijze van benadering? 4. Kanalen: Hoe worden doelgroepen op de hoogte gehouden van de activiteiten van en in de binnenstad? 5. Inkomstenbronnen: Hoe wordt structureel en incidenteel geld bijeen gekregen voor voortzetting van het collectief en versterking en uitbouw van de waardepropositie? 6. Middelen: Welke hulpbronnen zet de binnenstad in om het business model vorm te geven en uit te voeren? 7. Kernactiviteiten: Wat zijn de kernactiviteiten van het collectief van de binnenstad? 8. Partners: Welke samenwerkingspartners zijn noodzakelijk om het business model van het collectief vorm te geven en de activiteiten te kunnen uitvoeren? 9. Kostenstructuur: Welke kosten maakt het collectief van de binnenstad om het business model te laten werken? 
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Het organisatiemodel  De negen onderdelen van Het Business Model Canvas op de vorige pagina zijn in te delen in een aantal hoofd-aandachtsgebieden: 1) De ‘Belofte’ – de waardepropositie die de binnenstad naar haar (potentiële) ‘klanten’ (bezoekers en gebruikers)  wil waarmaken. 2) Klant en klantrelaties – wie zijn verschillende soorten klanten, in welke relatie staan al deze klanten tot de binnenstad, en hoe kan – over en weer ! – tussen de binnenstad en deze klanten gecommuniceerd worden. 3) Uitvoering – wat zijn dan de acties en de aanpak, en welke middelen en welke partners zijn daarbij nodig. 4) Financiën – kosten en baten, oftewel goed rentmeesterschap respectievelijk fondswerving. Deze 4 hoofd-aandachtsgebieden kunnen opgevat worden als de 4 ‘opgaves’ voor het platform.   Hieronder schematisch het organisatiemodel, c.q. de werkvorm, weergegeven voor de  ‘B.V. Binnenstad’ die het Platform Binnenstad Arnhem in feite is: 

 Op de volgende pagina’s wordt dit model nader toegelicht.  
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Bestuur  Alle relevante stakeholders hebben een zetel in het bestuur, met gelijk stemrecht.  Zoals genoemd zijn de 4 aandachtsgebieden – de bestuurlijke opgave – gebaseerd op het Business Model Canvas. Deze aandachtsgebieden zijn echter niet toebedeeld aan specifieke bestuurszetels, omdat de alle 4 aandachtsgebieden een integrale bestuursverantwoordelijkheid zijn. Zo kunnen er geen eilandjes ontstaan en is integraal bestuur beter geborgd.  Het bestuur heeft geen eigen coöptatierecht, het benoemingsrecht ligt bij de respectieve stakeholders.  Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.  Relatie met de gemeente De gemeente is uiteraard een belangrijke stakeholder en binnenstadspartner. Zij bekleedt echter geen bestuurszetel met stemrecht. Wel zit de gemeente in de bestuursvergadering van PBA als ‘adviseur’ aan, in de persoon van de programmamanager en bestuursadviseur binnenstad. 4 De programmamanager / bestuursadviseur koppelt terug naar de relevante portefeuilles in B&W die de binnenstad ‘raken’. Omgekeerd signaleert het adviseurschap actief naar het bestuur van PBA wanneer zaken binnen de gemeente op tafel liggen die de binnenstad betreffen. Daarnaast zal twee keer per jaar een interbestuurlijk overleg plaatsvinden tussen het bestuur van PBA en (de relevante portefeuillehouders van) het college van B&W.  Relatie met bewoners binnenstad De binnenstadsbewoners hebben zich georganiseerd in bewonersplatform Arnhem6811, met de centrale doelstelling “de binnenstad nóg mooier en leefbaarder te maken”. Deze doelstelling sluit goed aan bij de doelstellingen van PBA. Daarnaast zijn bewoners van de binnenstad ook in meerdere opzichten nauw betrokken: als ‘klant’, als ‘ogen en oren’, als critici. Daarom bekleedt Arnhem6811, met de zelfde status als de gemeente, een rol als adviseur in de bestuursvergadering.  Relatie met RBT-KAN Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft onlangs haar aanwezigheid in de stad versterkt met de aparte business unit Vist Arnhem, gevestigd in de nieuwe StationsHuiskamer. Deze extra focus op Arnhem wil PBA aangrijpen om de expertise van RBT-KAN op het gebied van promotie en bezoekersprogramma’s voor de binnenstad te benutten. Daarom bekleedt ook RBT-KAN een rol als adviseur in de bestuursvergadering.    
                                                      
4
 In de opstartfase zal de portefeuillehouder Binnenstad ook uitgenodigd worden voor de bestuursvergadering 
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Team Stadsregie - Competenties en rollen  Eerst het landelijk beeld: in veel steden is de binnenstadsmanager de bedrijfsleider van het centrum. Die rol is overal aan het veranderen. Binnenstadsmanagers kregen er de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij, maar ook wordt vaak het schaap met 5 poten gevraagd (en eigenlijk veel meer dan dat). Er is meer nodig dan uitnodigingen rondbrengen, dranghekken regelen, vergunningen aanvragen en vlaggen ophangen. Het gaat ook om programmeren, regisseren, aansturen van een marketingcampagne, enthousiasmeren, online strategie, fondswerving, … Er is dus een grotere behoefte aan professionele onderlegdheid, en, in grotere steden, verdeling van rollen over meerdere personen zodat de bredere competentievraag ook daadwerkelijk gedekt wordt. Niet alleen past al het gevraagde niet meer in 40 uur per week, evenmin zijn alle competenties in 1 persoon verenigbaar.  Een andere trend is dat veel besturen van ondernemersverenigingen worden overvraagd, wat vervolgens weer neerslaat bij het binnenstadsmanagement.  Wat het binnenstadsmanagement in het algemeen dus nodig heeft, is dat er een grotere groep professionele krachten ontstaat die samen een pool vormen.   Deze professionalisering vindt in Arnhem haar weerslag in het ‘Team Stadsregie’, een compact en slagvaardig team dat zorgt voor afstemming en uitvoering van de opdracht die voortkomt uit de Uitvoeringsagenda. Het Team Stadsregie jaagt aan, coördineert, verbindt en voert uit.  De volgende separate rollen en competenties worden voor dit team onderscheiden: 
• Over all: strategie, programmering, uitdragen, fondswerving � regisseur 
• Facilitair: ‘huismeester’,  vergunningen, citydressing, … � facilitator 
• ‘HR’: bouw community ondernemers, samen leveren pay-off ‘Arnhem’ - offline en online, schouders onder evenementen, … � verbinder 
• Klant/bezoeker: communicatie, profilering, campagnes, … � marketeer 
• Administratie: boekhouding, secretariaat, ondersteuning  Nota bene: de 5 onderscheiden rollen betekenen NIET dat sprake is van 5 f.t.e. !!! In een bepaalde termijn van ingroei wordt gedacht aan 3 f.t.e., waarbij de competenties van de gezochte personen steeds met elkaar in balans en in complement moeten zijn.  In bijlage is een beschrijving gegeven van de opbouw en het functioneren van Team Stadsregie.  Werkgroepen  Het Team Stadsregie regisseert en voert uit. Maar binnen elk van de 5 domeinen is behoefte om: - Te brainstormen over mogelijke aanpak - Creatief te zoeken naar de juiste acties voor het bereiken van de doelstellingen 
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- Ideeën verder uit te werken  - Te toetsen aan wat er al door partijen wordt gedaan - Zaken eerst verder uit te diepen - Alternatieven te bedenken - Draagvlak te toetsen - Hoor en wederhoor te plegen, voor- en nadelen te inventariseren - Ideeën aan een multidisciplinaire en praktijktoets te onderwerpen Team Stadsregie wordt hierin ondersteund door 5 werkgroepen. In de werkgroepen zitten mensen uit de praktijk en met verschillende achtergrond. Hierdoor kan inhoudelijk goed worden uitgewisseld, en worden oplossingen vanuit meerdere invalshoeken bekeken.  De werkgroepen komen op verzoek van het Team Stadsregie – of op eigen initiatief – bijeen, afhankelijk van waar de Uitvoeringsagenda om vraagt en waar de prioriteit aan wordt gegeven.  In de werkgroepen zitten per definitie altijd: - mensen vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente (die vanuit hun werk inhoudelijk betrokken zijn op het betreffende domein) - vertegenwoordigers namens één of meerdere stakeholders (verschillend per domein) - een q.q.-lid vanuit het Team Stadsregie aangevuld met: - eventuele uitvoeringspartners - bewoners - gebiedsvertegenwoordigers  In de werkgroepen geven publiek en privaat samen input aan de zelfde acties en projecten, en voor de zelfde doelstellingen. PPS op de werkvloer.  Bij de samenstelling van de werkgroepen zal dankbaar gebruik gemaakt worden van de energie en bereidheid die mensen in het verleden hebben getoond in de werkgroepen onder SBA, welke energie en bereidheid ook weer aanwezig is in de Klankbordgroep 2015.  Raad van Advies  Waar in het bestuur alleen partijen met een direct belang in de binnenstad zijn vertegenwoordigd, is er een Raad van Advies (RvA) die juist bestaat uit partijen en instellingen die ten opzichte van de binnenstad wat meer afstand hebben, maar die wel een belang zien of hebben in het economisch functioneren van de binnenstad. Deze RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, en fungeert als een klankbord voor het gehele Platform.     
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Thuishonk en ontmoetingsplek  Bij ‘Stadsregie’ moet iedereen kunnen binnenlopen. Dit ondernemingsplan voorziet dus in een thuishonk voor het team en voor het platform. Het thuishonk is bij voorkeur gekoppeld aan een openbare plek voor ontmoeting, met goede koffie. Maar het voorziet ook in ruimtes waar iedereen uit de achterban van de binnenstadspartners gebruik van kan maken. Dit zou kunnen uitgroeien tot een ‘ondernemershuis’ voor de binnenstad – of ‘huis voor de binnenstad’.  Samenvattend  De samenwerking tussen de binnenstadspartners wordt dus gestructureerd in het Platform Binnenstad Arnhem, waarin alle bloedgroepen samenwerken. Dit Platform is het besluitvormend orgaan. De uitvoering ligt vervolgens bij een ‘Team Stadsregie‘ van waaruit het feitelijke management en de uitvoering plaatsvinden. ‘Bottom up’ wordt de samenwerking vormgegeven in thematische werkgroepen waar mensen vanuit de verschillende stakeholders (inclusief gemeente) elkaar tegenkomen en samen praktische input geven aan het Team Stadsregie.  Zo beschreven ontstaat er een samenwerking die top led en bottom fed is. Op de hierboven beschreven wijze ontstaat een duurzaam geïntegreerde samenwerkings-organisatie voor de binnenstad met gezamenlijk budget en zeggenschap.  
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6. FINANCIEN   De gezamenlijke ambitie om de binnenstad naar een hoger plan te brengen is het uitgangspunt voor de begroting.  Bij de gewenste eenheid van samenwerking met de geschetste professionele bedrijfsmatige aanpak hoort een breed opgelijnd en betrokken bestuur met een compact en slagvaardig Team Stadsregie.   De jaarlijkse begroting van PBA valt uiteen in een basis deel (lees: waarvoor op structurele inkomsten vanuit SOFA en de gemeente gerekend mag worden) en een ambitie deel (lees: waarvoor fondsen geworven zullen moeten worden voordat budgetten kunnen worden ingezet).   Er wordt op gestuurd dat de organisatiekosten niet meer dan 40 à 45% van het totale budget belopen. Andersom: naarmate extra inkomsten zorgen voor ruimer budget en in het verlengde daarvan een breder of zwaarder takenpakket, zal ook de urenbezetting van het Team Stadsregie  – na gebleken behoefte – uitgebreid kunnen worden.   Het variabele deel (ambitiedeel) van de begroting kan jaarlijks verschillen. Het wordt enerzijds bepaald door keuzes en prioritering in de Uitvoeringsagenda van dat jaar (behoefte), maar anderzijds door de budgettaire ruimte die er per jaar zal blijken te zijn (mogelijkheden).   PBA ziet de volgende mogelijke bronnen voor de financiering van het jaarlijks benodigd geachte budget. Basisdeel: 
• vaste bijdrage vanuit SOFA voor de organisatie (‘binnenstadsmanagement’) en de basisactiviteiten, conform het Uitwerkingsmodel 
• vaste bijdrage vanuit gemeente, aanvullend op bijdrage SOFA Ambitiedeel: 
• ‘meeliften’ / aanhaken op projecten / programma’s in de gemeentelijke begroting 
• incidentele projectsubsidie uit de diverse beleidsprogramma’s van de provincie (i.s.m. gemeente aanvragen) 
• incidentele bijdragen, in valuta of in natura, van binnenstadspartners 
• incidentele projectsubsidies vanuit SOFA  


