Schriftelijke vragen over crisisarrangementen voor binnensteden
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Provincie Overijssel heeft speciaal voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om tijdens de coronacrisis in te
zetten, specifiek voor de horeca en de retail. Dit onder de titel crisisarrangement.
De provincie Overijssel heeft al voor 13 gemeenten aanvragen goedgekeurd naar aanleiding van het openstellen van
dit speciale crisisarrangement. Het arrangement is erop gericht om met name lokale ondernemers en inwoners te
stimuleren om gebruik te maken van ‘de kracht van lokaal’. De acties variëren van het bouwen van een online
platform, het werken aan de binnenstadbeleving, het starten van een campagne om de stad te profileren tot aan elearning voor retailers.
De gemeenten Zwolle, Hengelo, Kampen, Deventer, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Borne, Olst-Wijhe, Raalte,
Wierden, Tubbergen, Haaksbergen en Zwartewaterland gaan aan de slag met het realiseren van
samenwerkingsacties in hun stads- en dorpscentrum. Met de arrangementen is een investering gemoeid van ruim
€ 300.000. Meer dan de helft van alle Overijsselse gemeenten heeft binnen twee weken na openstelling van het
arrangement een aanvraag ingediend en kan aan de slag. Aanleiding voor de crisisarrangementen is de huidige
coronacrisis. Vooral bij de ondernemers in stads- en dorpscentra komt deze crisis hard aan waarbij er sprake is van
een forse terugval in omzet tot wel 90%. Ondanks steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid zijn acute
samenwerkingsacties noodzakelijk. De Stadsbeweging van de provincie Overijssel steunt en faciliteert ook buiten de
coronacrisis samenwerkingsinitiatieven in de stads- en dorpscentra, omdat dit bijdraagt aan toekomstbestendige
steden en vitale centra.
Alle informatie over de crisisarrangementen is terug te lezen op de website www.stadsbeweging.nl
In het voorjaar van 2020 was de 1ste ronde. In het najaar van 2020 de 2e ronde en de 3e ronde is in maart 2021
opengesteld. Als we op de website kijken zien we de gemeente Dalfsen daar niet tussen staan.

We hebben hierover de volgende vragen aan het college.

1. Was de gemeente Dalfsen op de hoogte van deze arrangementen?

2. Heeft de gemeente Dalfsen aanvragen ingediend bij de Provincie voor deze arrangementen?

Zo ja:
3. Hoe is dit tot stand gekomen en hoe zijn de desbetreffende winkeliers-/ondernemersverenigingen hierover
geïnformeerd, of hierbij betrokken?
4. Zijn er bedragen toegekend en ontvangen; en waarvoor zijn deze ingezet?

Zo nee:
5. Waarom is hier geen gebruik van gemaakt?
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