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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 14 juni zijn vragen ontvangen van de D66 fractie over de verleende subsidie aan de bioscoop. 

 

1. Welke voorwaarden zijn er aan de subsidie gesteld om zekerheid te verkrijgen dat het 
benodigde bezoekersaantal behaald zal worden?

Belangrijk is dat door het verlenen van de subsidie de bioscoop als belangrijke voorziening kan 
voortbestaan. Het aantal bezoekers is daarbij een bepalende factor. Een van de criteria voor het 
verlenen van de subsidie is een exploitatiebegroting. In deze begroting is een reële inschatting 
gemaakt van het aantal bezoekers. Deze is van de eigenaar ontvangen en biedt voor ons voldoende 
vertrouwen voor het behoud van de functie voor de stad. 

2. Waarom is de subsidie gesteld op bouwkundige maatregelen?

De coronacrisis leidt zichtbaar tot een toename van de leegstand. De regeling richt zich op de 
branches horeca, leisure en retail. Deze branches zijn voor de binnenstad met een recreatief 
winkelprofiel belangrijk. Een sterk recreatief winkelprofiel zorgt voor veel bezoekers, beleving en 
bestedingen in de binnenstad. Het is dan belangrijk dat de bedrijfspanden er verzorgd en 
aantrekkelijk en uitnodigend bijstaan. Deze aantrekkelijkheid draagt bij aan het verblijfs- en 
leefklimaat in de binnenstad (minder leegstand en verpaupering). Verwacht wordt dat investeringen 
(herstel, vernieuwing) in de bedrijfspanden worden uit- of afgesteld, gezien de financiële 
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verslechterde positie bij eigenaren. Hierdoor staat ook de verhuurbaarheid en dus de invulling onder 
druk.

3. Waarom is de subsidie niet gesteld op korting op een programmatische aanpak in de 
binnenstad?

Om redenen genoemd als antwoord bij vraag 2 is niet gekozen voor een programmatische aanpak in 
de binnenstad. Evenementen als publiekstrekker dragen zeker bij aan een vitale binnenstad, maar dat 
staat niet centraal in deze regeling. 

4. Kunnen de ondernemers van (commerciële) voorzieningen in de kernen ook een beroep 
doen op deze subsidieregeling?

Nee, op dit moment niet. De fractie van BGL heeft na het besluit over het instellen van deze 
subsidieregeling een soortgelijke vraag gesteld. In navolging van dat antwoord delen wij u mede dat 
we het belangrijk vinden om alle ondernemers in Steenwijkerland, daar waar mogelijk door de crisis te 
helpen. Aanvullend op het Vitaliteitsfonds en deze stimuleringsregeling vitaliteit binnenstad willen we 
daarom een budget reserveren voor een in te stellen aanjaagfonds voor ondernemers in 
Steenwijkerland. Het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen hoe dit fonds eruit komt te zien en 
of dit onder dezelfde condities is als voor de binnenstad van Steenwijk. In overleg met stakeholders 
en met de gemeenteraad zullen we hier nadere voorstellen voor ontwikkelen. 

5. Waarom is de voorwaarde niet gesteld dat de bouwkundige maatregelen ook 
duurzaamheidsmaatregelen moet bevatten?

In deze regeling staat een vitaal centrum centraal. Aantrekkelijke panden die het verblijfs- en 
leefklimaat versterken in de binnenstad. We sluiten duurzaamheidsmaatregelen niet uit, maar laten 
het bij de eigenaar. We willen met deze regeling dicht bij het gestelde doel blijven: een aantrekkelijke 
vitale binnenstad, 

6. Hoe zorgt het College ervoor dat met deze regeling geen oneerlijke concurrentie in de 
hand wordt gewerkt?

Met deze regeling worden de door corona getroffen branches in de retail, leisure en horeca in de 
binnenstad van Steenwijk geholpen met maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor de overige 
kernen verwijzen we naar het aanjaagfonds. 

Vervolg
N.v.t. 


