
Centrumplan Conceptvoorstel participatie in de V.O. fase

Op vrijdag 13 augustus is het conceptvoorstel voor de participatie (gemaakt door 
gemeente) per mail verstuurd aan de leden van de KBG en het bestuur van de BIZ.

Onderstaand kort en puntsgewijs een samenvatting van de reacties.

BIZ
 In basis een goed voorstel.
 Goed dat regie bij de gemeente ligt.
 Positief over voorstel voor verslaglegging en gelijktijdige informatie naar alle 

betrokkenen.
 Er is gesproken over de rol van BIZ leden die op persoonlijke titel in het 

adviesteam zitten.
 Voorstel om 1 adviesteam te maken waar alle belanghebbenden in 

(vertegenwoordigd) zitten.
 één aanspreekpunt (accountmanager) voor de ondernemers

KBG
 Het is duidelijk dat in deze fase een andere vorm van participatie past.
 ‘Toets’ toevoegen aan de naam van het adviesteam, wordt dus toets- en 

adviesteam (TAT).
 In de tekst: inwoners ipv breed publiek.
 De inwoners meer betrekken bij de keuzes die zich voor gaan doen.
 De rol en invulling van de stuurgroep is besproken. De stuurgroep stuurt op 

proces, planning, en budget. De stuurgroep moet ook sturen op kwaliteit. 
Alle betrokkenen kunnen de stuurgroep vragen bijeen te komen om ‘te sturen’ als 
dat nodig lijkt voor het proces.

 Agenda’s & verslagen van de bijeenkomsten moeten met alle betrokkenen worden 
gedeeld zodat men weet wat er speelt en indien gewenst kan reageren.

 Bij de vergaderingen van de stuurgroep & projectteam kunnen op basis van de 
agenda leden van het TAT aansluiten.

 TAT blijft meedenken over de inhoud van het V.O. 
 De samenstelling van het toets- en adviesteam is nog niet duidelijk. Het advies is 

om uit te gaan van een werkbare samenstelling en de huidige leden van de KBG 
niet te weren vanwege de al gedane inzet en kennis van zaken en het belang van 
continuïteit. 
Samenstelling staat voor de bijeenkomst op 1 september op de agenda.


