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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Retail Deal 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Maandag 3 juli 2017 ondertekende de gemeente Vlissingen, in de persoon van wethouder J. 
Elliott, een RetailDeal met Minister Kamp. Een RetailDeal houdt in dat gemeenten het 
initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een 
toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke 
keuzes, lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.

De detailhandelssector staat onder druk. Een brede vertegenwoordiging van partijen, die 
betrokken zijn bij de retailsector (zoals brancheorganisaties, vertegenwoordigers van 
vastgoedeigenaren, makelaars, horeca en overheden) hebben daarom begin maart 2015 
een Retailagenda gepubliceerd waarin 20 maatregelen staan beschreven die gericht zijn op 
het ontwikkelen van sterke winkelgebieden, investeren in mensen en kansen voor 
ondernemerschap. Onderdeel van de Retailagenda is het sluiten van een RetailDeal door 
het Rijk met gemeenten. 

Door het ondertekenen van de RetailDeal bindt Vlissingen zich aan de uitgangspunten van 
de Retailagenda en laat specifiek zien dat er werk gemaakt wordt van de onderstaande vijf 
punten. De gemeente zet zich hier meerjarig voor in, in de rol van regisseur.

1. In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (detailhandel, vastgoed, horeca, kunst 
en cultuur) wordt de visie op de detailhandel en/of bredere binnenstad (door)ontwikkeld. Dit 
is al in gang gezet en er zijn inmiddels 3 bijeenkomsten geweest.

2. Het ontwikkelen van concreet beleid en een actieplan met prioriteiten. Het actieplan zal 
komend najaar worden gepresenteerd. 

3. Het benoemen van het winkelgebied en duidelijke keuzes maken welk deel kansrijk en 
welk deel kansarm is. 

4. De visie, het beleid en het actieplan in regionaal verband afstemmen, zo nodig onder 
regie van de provincie. Vlissingen maakt deel uit van de Z4 (4 Zeeuwse gemeenten: Goes, 
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Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) en versterking van de binnensteden is één van de 
thema's.

5. Het waarborgen van de continuïteit en progressie van de RetailDeal door het onderwerp 
actief in het overdrachtsdossier voor de volgende collegeperiode op te nemen. Het college 
bepaalt echter niet de prioriteiten voor haar opvolgers.

Het sluiten van de RetailDeal en het aansluiten bij de Retailagenda geeft Vlissingen toegang 
tot kennis en een netwerk van mensen en organisaties die werken aan de vitaliteit van 
winkelgebieden. Daarnaast biedt het deelname aan acties op de andere landelijke afspraken 
uit de Retailagenda die worden aangeboden aan de gemeenten met een RetailDeal. 
Overigens betekent dit niet automatisch dat Vlissingen aan alle aangereikte acties zal 
deelnemen. Dit hangt onder meer af van aansluiting bij onze eigen prioriteiten en de 
financiële en personele inzet die met de acties gemoeid zijn.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


