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Onderwerp 
Afdoening motie "Voortbestaan City Mondial" 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de ‘Toekomst voor City Mondial (RIS298687)’ op                             
15 februari 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Voortbestaan City-Mondial 
(RIS299205)’ aangenomen. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 
 - het college over de brief over Stichting City Mondial (RIS298223) van 31 oktober 2017 stelt  
  dat vanaf 1 januari 2018 de subsidie wordt beëindigd en dat volgens het college een  
  grondslag voor structurele financiering ontbreekt; 
 - de evaluatie (RIS298223), waarbij per motie om was verzocht (RIS288177), ten doel had de  
  gemeenteraad in staat te stellen "de resultaten mee te laten wegen bij de start van de nieuwe  
  collegeperiode" (RIS294628); 
 - de raad op 14 december 2017 met een motie (RIS298687) het college heeft verzocht om  
  financieel te borgen dat de inzet van City Mondial ten minste gecontinueerd wordt tot en met  
  de zomer van 2018, zodat daadwerkelijk "de resultaten meegewogen kunnen worden bij de  
  start van de nieuwe collegeperiode”; 
 - het college in de afdoening van de motie Toekomst voor City Mondial (RIS298687) aangeeft  
  dat “het niet mogelijk is gebleken om aansluiting te vinden bij andere programma’s”, terwijl  
  City Mondial staat voor stimulering van de lokale economie, realisatie van een effectieve  
  wijkcommunicatie en het bevorderen van toerisme; 
 
Overwegende dat:  
 - met het stopzetten van de subsidie, nog voordat een nieuw college en de gemeenteraad een  
  weging hebben kunnen maken, de continuïteit van het werk van City Mondial in het geding  
  is en er geen zicht is op derden die het werk van City Mondial over kunnen nemen; 
 
Van mening dat: 
 - de doelstellingen van City Mondial voldoende breed zijn, om aan te sluiten bij  
  begrotingsonderdelen als citymarketing/wijkeconomie, wijkaanpak en buitenruimte; 
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Draagt het college op: 
 - Stichting City Mondial, binnen een maand, voor de eerste helft van het jaar 2018 een  
  subsidie te verstrekken van € 75.000,-, en deze evenredig te dekken uit de begrotings- 
  onderdelen voor citymarketing/wijkeconomie, wijkaanpak en Stadsentrees (Loper Oude  
  Centrum). 
 
Met deze raadsmededeling gaat het college in op de motie. 
 
Het college heeft een subsidie van € 75.000,- verstrekt aan de Stichting City Mondial en deze subsidie 
ten laste gebracht van de begrotingsposten Wijkeconomie, Wijkaanpak en Stadsentrees (Loper Oude 
Centrum) en daarmee uitvoering gegeven aan deze motie. 
 
Aanvullend wil het college u informeren over het volgende. Het college ziet het gebied dat bekend staat 
als het Haagse Veen als een ruwe Haagse diamant. Het college vindt dat de communicatie en 
marketing van dit gebied passende aandacht verdient. Er is regelmatig contact tussen de gemeente en 
de ondernemers in dit gebied en die contacten zijn de afgelopen periode sterk geïntensiveerd. 
 
Mede op basis van de gesprekken die gevoerd zijn, hebben wij besloten om een onderzoek te laten 
uitvoeren naar een communicatie- en marketingstrategie voor het Haagse Veen. Hierbij zullen we de 
ondernemers van het Haagse Veen nadrukkelijk betrekken. Daarbovenop willen we bezien hoe en in 
welke vorm de ondernemers zelf kunnen bijdragen aan de communicatie en marketing van dit gebied. 
 
We willen niet vooruitlopen op de onderzoeksresultaten, dan wel op de voorkeuren en de rolverdeling 
van de ondernemers hierin. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek selecteren wij, in 
samenspraak met de ondernemers, een geschikte partij. Daarin nemen we mee in hoeverre een taak 
voor City Mondial kan zijn weggelegd.  
  
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
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