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De SCMD
De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft. De nota 'Binnenstad
Vitaal & Gastvrij' is hierbij richtinggevend. Onze doelstellingen zijn:
o Meer bezoekers (de juiste bezoeker) en herhaalbezoeken
o Langere verblijfsduur
o Hogere omzetten van ondernemers (indirect)
De SCMD heeft een eigen taak in de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij: het adviseren, selecteren, faciliteren en het laten uitvoeren van projecten die voor cofinanciering
in aanmerking komen. Cofinanciering houdt in dat de gemeente aan de SCMD financiële middelen voor een project ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat andere
partijen, zoals het BOB, meefinancieren. In de SCMD zijn partijen vertegenwoordigd die belangen hebben in de binnenstad. Vooralsnog hebben, naast de Gemeente Delft (o.a.
de wethouder van Economie, Cultuur, Ruimtelijke Ordening), in de SCMD vertegenwoordigers zitting van ondernemers, bewoners, vastgoed, cultuur, detailhandel, horeca, TU
Delft en VERA. De directeur van Delft Marketing is adviseur van de SCMD. De brede vertegenwoordiging zorgt voor samenwerking, verbinding en draagvlak in de binnenstad!
De taak van de leden is om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij. Een bijdrage die erop gericht is om Delft de meest vitale en gastvrije
binnenstad van Nederland te laten zijn. De beste plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Het best in vestigingsklimaat én in leefklimaat. Het Algemeen Bestuur richt zich
met name op “strategische vraagstukken”, thema’s waar de SCMD haar rol als gevraagd en ongevraagd adviesorgaan vervult. Te denken valt aan het signaleren van
ontwikkelingen (positief en negatief) en kansen, en het verstrekken van advies aan college en raad waar nodig. De leden van zowel het DB als AB vervullen hun rol op basis van
hun kennis en onafhankelijk van een eventuele achterban. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden, die hands-on de uitvoeringsagenda van de SCMD sturen. Het DB vergadert
ten minste 8x per jaar, en brengt elk kwartaal verslag uit aan het AB. Het DB brengt op haar beurt verslag uit aan de mensen die zij binnen hun vakgebied officieus
vertegenwoordigen. Het DB stuurt de Centrummanager aan die gezien kan worden als de Bedrijfsleider die onder andere de uitvoeringsagenda handen en voeten geeft.

Ambassadeurs van de SCMD

De toekomst van de SCMD
De SCMD ziet mogelijkheden om o.a. door nauwere samenwerking met andere partijen in de stad het economisch klimaat te verbeteren. Daarom heeft The Alignment House een Quickscan en
vervolgonderzoek gedaan. Omdat dit proces nog gaande is bij het opstellen van dit jaarplan wordt allereerst een voorzet gedaan in de rollen (zie manifest) per programmalijn. De SCMD benadrukt
dus dat deze opzet gaandeweg 2021 mogelijk nog kan veranderen. De symbolen zijn als volgt:
Lobbyist en financiering
relatie met de gemeente, visievorming over de
florerende binnenstad en dat vertalen naar een realistisch
uitdagende ambitie inclusief financiering.

Programmeur en promotor
bouwt aan een florerend Delft waarmee alle
economische functies worden bediend.

(Operationeel) manager van de stad
om met alle belanghebbenden te werken aan de
realisatie van het krachtig verbindend doel. Oren
en ogen van de stad.

Dit valt trouwens samen met een verandering in de BTW constructie wat vraagt om een herziening van de financiële structuur van de SCMD. Tevens brengt het vooralsnog enige onzekerheid met
zich mee wat betreft de begroting i.v.m. mogelijke terugbetaling aan de Belastingdienst. We hebben in de begroting diverse scenario’s geschetst, afhankelijk van de mogelijkheden. In de
programma’s staan ‘projecten’ (investering niet alleen in uren, maar ook in geld) trouwens oranje gearceerd. Dit om duidelijk onderscheid te maken met de verbindende rol die de SCMD speelt.
Manifest ‘Een florerende Delftse binnenstad’
De gemeente Delft en de Stichting Centrummanagement Delft (SCMD) nemen gezamenlijk het initiatief voor dit manifest. Het is een handreiking naar ondernemers, cultuurmaatschappelijke organisaties en bewoners in de Delftse
binnenstad. We geloven in de kracht van de Delftse binnenstad. Door samen op te trekken zien we ongekende mogelijkheden voor een florerende Delftse binnenstad.
1. We vinden elkaar in de ambitie om de economische vitaliteit van de stad te vergroten. We streven naar een florerende binnenstad met aantrekkingskracht voor de regio en
daarbuiten. We willen ons ‘krachtig verbindend doel’ met alle actoren en belanghebbenden in de binnenstad concretiseren en vaststellen.
2. Om de ambitie van een vitale en florerende binnenstad waar te maken is effectieve samenwerking noodzakelijk. We willen af van de huidige ‘organisatorische drukte’. De SCMD kan en wil hierin een meer orkestrerende rol gaan
vervullen in nauwe samenwerking met andere partijen. De gemeente zal de komende periode SCMD de support bieden die nodig is om die positie zo spoedig mogelijk ook echt waar te kunnen maken.
3. We onderkennen een aantal cruciale functies die nodig zijn voor een florerende binnenstad:
• De programmeur en promotor, die op basis van analyses programma’s ontwikkelt en daarmee bouwt een aantrekkelijke binnenstad waarmee alle economische functies worden bediend;
• De lobbyist, die de relaties met de gemeente en mogelijke financiers onderhoudt en vanuit een brede blik op de mogelijkheden financiering realiseert;
• De operationeel manager, die samenwerkt met alle belanghebbenden, in de dagelijkse praktijk activeert en verbindt.
De komende periode willen we deze functies concreet invulling geven en verantwoordelijkheden expliciet beleggen. De gezamenlijke hypothese is dat deze functies een plek moeten krijgen in een nieuw te vormen ‘Management Team’
dat de plek van het huidige DB van SCMD zou moeten kunnen innemen. Met de komende gesprekken met verschillende stakeholders zullen zorgen voor verdere concretisering en draagvlak voor deze nieuwe structuur.
4. Sturend in ons handelen zijn de behoeften van de doelgroepen voor wie we er willen zijn: (regio)bewoners, zakelijke bezoekers en toeristen/dagjesmensen. Daarom moeten we hiervoor heldere keuzes maken en een goed inzicht
verwerven en behouden in de behoeften en percepties van deze groepen.
5. We onderkennen de speciale rol van de gemeente. Zij bepaalt mede de koers, stelt kaders, faciliteert en financiert. Om impliciete concessies te voorkomen is een zekere mate van afstand tussen gemeente enerzijds en SCMD en
samenwerkende organisaties anderzijds nodig. Dit willen we verder uitwerken in de governance van de beoogde
samenwerking in de binnenstad.
6. We geloven dat een scherpe merkstrategie voor de binnenstad de weg naar succes is. Het is het fundament voor scherpte, focus en een effectieve, gedragen samenwerking
in de stad. Samen pakken we deze handschoen op voor ons gezamenlijke doel: een economisch vitale, aantrekkelijke Delftse binnenstad!

Inleiding, ‘call to act’
De SCMD staat dus voor een mooie kans om haar organisatie te versterken, zoals al in het manifest te lezen viel. Deels ligt hier noodzaak aan ten grondslag. Financieel, maar de
SCMD acht het in z’n algemeen noodzakelijk voor het belang van de binnenstad om stappen te maken met onze stichting. De veelgebruikte term ‘een bundel stokken kun je niet
breken’ gaat ook op voor de binnenstad; nog beter in lijn zijn met de partners is belangrijk! Noem het een call to act. Deze vinden we natuurlijk ook terug in de onzekere situatie
die gecreëerd wordt door de gevolgen van het Corona virus. Dit jaarplan bevat om die reden ook een spreekwoordelijke disclaimer. Met name Corona maakt de situatie dermate
onzeker dat het zou kunnen voorkomen dat we niet alles kunnen uitvoeren zoals beoogd.
In het Ambitiedocument van de SCMD, opgesteld in 2019, werd de vergelijking gemaakt tussen een binnenstad en een warenhuis, uiteindelijk ter verbetering van de klantreis.
Maar, wat als alle inzet en sterk beleid worden overschaduwd door een factor die niemand in de hand heeft? Zoals de gevolgen van een virus? We hebben helaas mogen ervaren
dat de winkelstraten in Zuid Holland gedurende de eerste weken van de Corona crisis zo’n 70% traffic misten, horeca, theaters, musea en kappers de deuren moest sluiten, de
bezoekerseconomie sterk terug liep, hotels nauwelijks nog gasten ontvingen en detaillisten 80% minder pinbetalingen kregen (Coronamonitor #2 Zuid Holland). Dit jaarplan is
ook daarom een call to act.
Kunnen we weer leren van warenhuizen? Het levert in ieder geval inspiratie op. In
China, bijvoorbeeld, bewijst Intime, een keten van warenhuizen, om overeind te
blijven door nog meer in te zetten op omnichannel. Een app die thuisbezorging binnen
2 uur garandeert, bijvoorbeeld, of het live stream platform waarbij de kijker meteen
de getoonde producten kan kopen. Ze werken samen met lokale distributiebedrijven
om de snelle levering waar te maken. Mooi detail: 90% van de live stream orders
betrof nieuwe klanten. En in de warenhuizen werd de beleving verbeterd; waaronder
levensgrote kersenbomen waar bezoekers hun ‘Insta momenten’ vastlegden.
Beleving, online, veiligheid en duidelijkheid…slechts een paar voorbeelden die ook
vertaalbaar zijn naar een binnenstad. Voorbeelden waar overigens nu, najaar 2020, al
aan wordt gewerkt middels het Herstelplan Bezoekerseconomie. Maar, is er wellicht
meer nodig? Zou misschien opnieuw naar de structuur en invulling van de binnenstad
gekeken moet worden om future proof te blijven? We staan voor een uitdaging, maar
de samenwerking tussen stakeholders, waaronder ondernemers onderling, die
versterkt is tijdens Corona en een sterke gedeelde visie zijn een solide basis om ons
ook door deze tijd heen te slaan.

Inleiding Ambitiedocument SCMD 2019-2023

Overzicht binnenstad Delft
De laatste cijfers van het KSO (Koopstromenonderzoek) voor
deze omgeving dateren van 2018. Het laatste Locatus
passantenonderzoek dateert van maart 2019. Daarnaast zorgde
de gevolgen van het Coronavirus voor een flinke opschudding
van de binnensteden en winkelgebieden wat betreft
bezoekersaantallen en verblijfsduur. Eigenlijk startte hier een
nieuw ijkpunt; vanaf dit moment kunnen cijfers moeilijk meer
met voorgaande jaren worden vergeleken. Kortom, hoewel we
graag cijfermatig terugkijken en vergelijken en doelen stellen
voor 2021 is dit nagenoeg onmogelijk.
Tevens kan dit worden beschouwd als een urgentie om data te
genereren zodat de SCMD, net als haar partners, haar volgende
jaarplannen kan baseren op of ondersteunen met cijfers. Wat
weten we wel?
•

De leegstand fluctueert nog steeds tussen 3 en 4%

•

Het DNA blijft ongewijzigd

Overzicht binnenstad Delft, Jaarplan SCMD 2020

Ontwikkelingen
In het Ambitiedocument 2019-2023 kun je uitgebreid teruglezen welke ontwikkelingen, zowel landelijk als op stadsniveau, de SCMD als van invloed ziet op de binnenstad. Echter, Corona zorgde
voor een compleet andere situatie. Ondanks dat op het moment van schrijven, oktober 2020, onduidelijk is welke van de diverse scenario’s (bijvoorbeeld geschetst in een onderzoek van de Stec
Groep, mei 2020) ons te wachten staat lijkt het een realistische verwachting dat binnen 2 jaar een aanzienlijk deel van de non-food is verdwenen (Retailagenda Postcorona Impactanalyse, juli
2020). Ontwikkelingen die nog overeind blijven zijn o.a.:
o

De omgevingswet wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd

o

De aandacht voor duurzaamheid

o

Verhoogde deelname aan culturele activiteiten

o

Meer ‘blurring’ in de winkelstraten,

Nieuwe ontwikkelingen zijn:
o

Na krimp in 2020 wordt een economische groei van 3% verwacht in 2021

o

Stijging ‘dark kitchens’ en ‘virtual kitchens’ (ruimte enkel ingericht voor bereiden bezorgmaaltijden)

o

Lagere traffic, hogere conversie, vooral in grotere steden

o

30% minder shoptrips zolang vaccin nog niet voor handen in

o

Online groeit en de helft daarvan is blijvend

o

Naar verwachting stijgt de leegstand flink

o

Nog meer aandacht voor cultuur bij gemeente Delft en Delft Marketing

o

Vernieuwde Binnenstadvisie volgt in 2021

o

Nieuwe Detailhandel- of Retailsvisie

o

Transformatie binnenstad dmv verkleinen/knijpen

o

Bezoekerseconomie wordt in Delft als één ecosysteem gezien. Minder sectorale insteek.

Lege straten in Delft tijdens Corona crisis

Behaalde resultaten 2020
Gedurende de eerste 2,5 maand van dit jaar zijn de eerste stappen gezet voor de uitvoering van het oorspronkelijke jaarplan. Echter, Corona zorgde voor een verschuiving van de
focus. Daarom besloten we in Maart om het jaarplan wel overeind te houden, maar een pauze in te lassen om ondernemers en onze andere stakeholders te ondersteunen d.m.v.
informatie, het gesprek gaande te houden met stakeholders, te werken aan samenwerking (mede met het oog op de ‘opbouw) en projecten van het Jaarplan via het Herstelplan
Bezoekerseconomie alsnog tot uitvoering te brengen.
✓

✓

✓

✓
✓
✓

In het kader van het verbeteren van de aanloopstegen zijn 2 lijnen uitgezet. Het project Kloksteeg uit 2019 liet nog ruimte vrij voor een 2e streetart project, aangevuld met
lokale initiatieven. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gevoerd voor het ‘natuur inclusief design’ project. Laatstgenoemde heeft helaas minder prioriteit gekregen door de
werkzaamheden in het kader van Corona. Groen, essentieel voor een prettige woon-en verblijfsklimaart, blijkt echter wel een belangrijk punt voor de SCMD. Het tweede deel
van de Kloksteeg wordt echter wellicht wel deels alsnog in 2020 tot uitvoering gebracht.
Het welkom heten van bezoekers was een project wat aansloot bij het project ‘Gastvrij Delft’ van Platform Toerisme Delft en gemeente Delft. Het concept plan is opgesteld,
net voor de Corona uitbraak. Gemeente Delft schakelde City Stewards in, i.v.m. veiligheid in de stad omtrent Corona. De SCMD en haar partners hebben dit project als pilot
beschouwd, hebben leerpunten daaruit gehaald en nemen het mee naar 2021. Daarnaast is de SCMD onderdeel geweest van het organiseren van de PIMP Theatershow in het
kader van gastvrijheid. De SCMD en haar partners zijn het erover eens dat gastvrijheid standaard een onderdeel in het jaarplan moet zijn.
De samenwerking met scholen kende een sterke start. Net voordat scholen hun deuren sloten had het ROC Mondriaan de eerste bezoekersenquête klaar. Afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom Corona worden deze alsnog in het najaar uitgevoerd. Daarnaast zijn stappen gezet om een tafel te creëren met gemeente Delft (educatie en
economie), SCMD, BOB, ROC Mondriaan en de Hogeschool Den Haag. Doel: wat speelt er in de binnenstad waar studenten van diverse opleidingen bij kunnen helpen?
Hypelab van 2019 is daarvan een mooi voorbeeld. Tenslotte zijn ROC Mondriaan en de SCMD gestart met voorbereidingen voor stages in het kader van Hypelab 3.0. Helaas is
de doorgang hiervan ook afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.
Het onderzoeken van opties om de Samenwerkingsmonitor te automatiseren leverden niets bruikbaars op. De SCMD zegt het contract op in 2021 en onderzoekt nieuwe
mogelijkheden samen met de Delftse Data Alliantie.
De Chainels nieuwsbrief is verder geprofessionaliseerd, teneinde meer lezers te trekken. In Corona tijd zijn de SCMD, gemeente Delft en het Ondernemersfonds sterker gaan
samenwerken door het speciale Corona channel. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de benodigde informatie te verstrekken voor ondernemers en tegelijkertijd ruimte
te bieden voor ervaringen en tips van ondernemers onder elkaar.
Het versterken van de culturele sector vormt een prominent onderdeel van het verbeteren van het verblijfsklimaat in de binnenstad. Als ‘Surpirise & Shop’ gebied is beleving
essentieel en cultuur draagt bij aan trekkracht en het verlengen van het verblijf. Het organiseren van de culturele partners is opgepakt en loopt. De opening van het nieuwe
culturele seizoen is hieraan gelinkt. De geplande seizoensopening waar de SCMD een bijdrage aan wilde leveren ging door de maatregelen i.v.m. Corona niet door. De
maatregelen tegen het Coronavirus zorgden voor urgentie bij de culturele instellingen om samen op te trekken. De door de SCMD beoogde Cultuurtafel kwam tot stand.

Behaalde resultaten 2020
✓

✓

✓
✓

✓

✓
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✓

In het kader van Smart City verloopt het project ‘privacy proof monitoring’ goed. Draagvlak ontstond ook buiten de binnenstad, dus Delft breed. Het zou onderdeel uitmaken
van een dashboard met data die waardevol is om beleid te testen en indien nodig aan te passen voor de bezoekerseconomie. Hoeveel bezoekers, hoe lang verblijven zij,
bezetting hotels, herkomst bezoekers, bezoekfrequentie, enz? In het kader van veiligheid zijn deze gegevens bovendien essentieel. Naar verwachting wordt in 2020 nog het
monitoring project uitgerold. In 2021 wordt door de SCMD met stakeholders gewerkt aan het dashboard.
Focus op de regio is een samenwerking met Delft Marketing, maar bij het optellen van dit jaarplan is nog onduidelijk of de uitvoering kan plaatsvinden; dit i.v.m. de onzekere
financiële situatie door de BTW kwestie. Het onderzoek naar de ‘shopper’ vormde de basis en werd begin 2020 afgerond en gepresenteerd in een klein comité. De presentatie
aan de binnenstad vindt, afhankelijk van de situatie omtrent Corona, in het najaar van 2020 alsnog plaats. Eén van de gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus
zorgde voor meer lokale aankopen en minder bezoekers uit het buitenland. Focus op de regio blijft om die reden ook in 2021 van belang.
Het event Donkere Dagen van Delft en Lichtjesavond (‘Decembermaand’ in het jaarplan) werd de afgelopen jaren gesteund door het BOB en de SCMD. Door de gevolgen van
de Corona crisis zal dit event in een aangepaste vorm plaatsvinden. Ondanks de onzekerheid hopen BOB en de SCMD alsnog bij te kunnen dragen.
In het kader van mobiliteit werd de Rode Loper definitief akkoord bevonden en gebudgetteerd. Aanvang is eind 2020 of begin 2021. De SCMD heeft maandelijks overleg met
gemeente over de definitieve uitvoering. Fiets parkeren wordt hier ook deels in meegenomen.
De SCMD heeft dit jaar WIFI overgedragen aan Gemeente Delft. Het beperkte gebruik van de WIFI, alleen ronde de pleinen beschikbaar, en het gebrek aan mogelijkheden om
deze sensoren te gebruiken voor data zorgde ervoor dat de SCMD dit project niet langer als passend vond binnen de doelstellingen. WIFI levert niet meer bezoekers op en ze
verblijven er niet langer door. Dat betekent echter niet dat de SCMD WIFI niet steunt; integendeel, we zien het als een basisingrediënt voor een gastvrije stad. Bezoekers zou
ten alle tijdens de mogelijkheid geboden moeten worden om gratis gebruik te maken van internet.
Authenticiteit en streekproducten. De SCMD heeft de Warenmarkt gekoppeld aan PUUUR Midden-Delfland, een initiatief om meer streekproducten aan te bieden aan zowel
horeca als particulieren.
In de strijd tegen de peuken heeft de SCMD haar steun verleend aan project ‘Peukenaanpak’, een initiatief van Gemeente Delft. Eind 2019 werd een 0-meting gedaan en het
project werd in 2020 opgepakt. Een peukenmachine wordt wekelijks ingezet om de binnenstad schoon te maken. Vanaf het najaar worden de peukentegels- en palen
geplaatst, mits goed te combineren met de maatregelen i.v.m. de 1,5 meter afstand.
De SCMD heeft net voor de uitbraak van het Coronavirus gesprekken gevoerd met o.a. Erfgoed over de mogelijkheden voor energiebesparing voor pandeigenaren. Hier waren
nog geen richtlijnen voor, maar in de nieuwe Beleidsnota – enige vertraging door het Coronavirus – zou hier meer aandacht aan worden geschonken. Pandeigenaren willen
namelijk graag investeren in energiebesparing, mits de regels vanuit Gemeente Delft rechtlijnig zijn waardoor geen risico wordt gelopen dat maatregelen moeten worden
teruggedraaid. Een ander traject waar de SCMD steun aan verleent, Energieke Regio, geeft pandeigenaren de mogelijkheid om de ondernemer inzicht, mogelijkheden en
advies te krijgen over verduurzaming van hun pand. Voor huurders is deze mogelijkheid er in beperkte mate ook. De SCMD streeft ernaar om, als de focus niet meer op de
gevolgen van het Coronavirus liggen, weer meer aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Behaalde resultaten 2020
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Niet opgenomen in het jaarplan 2020, maar wel een noemenswaardig project zijn de ‘Blauwe Lopers’. Toen de horeca, uitgaansgelegenheden, kappers, enz. de deuren
verplicht sloten i.v.m. het Coronavirus en veel detaillisten volgden resulteerde dat in de Provincie Zuid Holland in gemiddeld 70% minder traffic in de winkelstraten.
Ondernemers die wel geopend waren, waren slecht zichtbaar. Om die regen initieerde de SCMD de blauwe variant van ‘rode lopers’. De samenwerking vond plaats met OFD
en Gemeente Delft en later ook met de Rabobank. 1100 lopers, dus ruim 1,5 km, sierden de hele stad Delft.
Organiserend vermogen ondernemers. Dit onderwerp is later toegevoegd aan het programma. De urgentie vond de SCMD in de solistische positie van de ondernemer. Dit is
begrijpelijk, maar door de focus juist op samenwerking en informatiedeling te leggen wordt het geheel sterker. Denk aan éénsgezindheid op het gebied van openingstijden.
De maatregelen i.v.m. Corona zorgden voor meer betrokkenheid. De SCMD blijft met het BOB samen optrekken om dit verder te versterken.
In het kader van de betrokkenheid bij de Commissie Bevoorrading heeft de SCMD steun verleend aan het project ‘Waakvlam’, onderdeel van Logistiek Delft 2.0. Hoewel dit
grote project nog zijn definitieve vorm moet krijgen is ‘Waakvlam’ alvast gelanceerd. De oorsprong ligt in het programma ‘Resilient Society’ waarbij uitdagingen als gevolg
van de Corona crisis worden opgepakt in publiek private samenwerking. Pakketkluizen, fietskoeriers, bezorgverzoeken via de app en avondbezorging op dezelfde dag van
bestelling; enkele onderdelen van dit project. Vooral de ontwikkelingen in de retail als gevolg van de maatregelen omtrent het Coronavirus (buy local, meer online aankopen,
minder bezoeken aan de binnenstad) in combinatie met de wens om de binnenstad meer autoluw te maken, maken dit een interessant project wat in 2021 wederom op
steun van de SCMD kan rekenen. De SCMD heeft de projecteigenaren tevens gekoppeld aan de initiatiefnemers van WeAreDeflt voor de mogelijke invulling van het logistieke
proces. Dit lijkt gunstig te verlopen.
Ook in 2020 heeft de SCMD onderdeel uitgemaakt van Delft Verbindt. In het voorjaar kon, als gevolg van de maatregelen omtrent het Coronavirus, het eerste event niet
plaatsvinden. In plaats daarvan zijn in de zomer horeca waardebonnen verspreid onder participanten van Delft Verbindt met als doel ‘verbinding’; de opzet was om samen
met een andere ondernemer een kop koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen. In het najaar vond het tweede event plaats; deze keer volledig digitaal. We kijken terug
op een plezierige samenwerking en blijven het verbinden van ondernemers steunen.
De inzet van de Community Manager heeft geen doorgang gevonden. Allereerst als gevolg van de omstandigheden rondom het Coronavirus, maar de SCMD wilde ook het
advies van The Alignment House afwachten. Dit zou immers invloed kunnen hebben op de ‘poppetjes’ in de organisatie.
De SCMD heeft gesprekken gevoerd met Gemeente Delft in het kader van branchering. Het bestemmingsplan zorgt voor een stabiele invulling van de panden, maar de
economie en veranderingen in de detailhandel zorgen soms voor behoefte aan lichte versoepeling. Denk aan ‘blurring’. Maar, tegelijkertijd denkt de SCMD graag mee over
bepaalde formules op bepaalde locaties. Bezorghoreca, bijvoorbeeld. Afgesproken is dat de accountmanagers en de SCMD nauwer contact hierover hebben.
Door de gevolgen van het Coronavirus heeft de geplande informatieavond niet plaatsgevonden. Gepland was om de uitkomsten van het Shopper onderzoek en van de
enquête van het ROC Mondriaan zouden worden gedeeld, in een ‘ken je klant’ jasje. Uiteraard streeft de SCMD ernaar om deze informatie, zodra compleet, alsnog te delen
met de ondernemers.
Wat betreft parkeren heeft de SCMD enkele gesprekken gevoerd met Parkeren Delft. Insteek was in eerste instantie het structureel verbeteren van de aangeboden
parkeerproducten en de communicatie hierover. In de klantreis is parkeren zo’n belangrijk onderdeel dat structureel samen moet worden opgetrokken.

Behaalde resultaten 2020
Toen het Coronavirus uitbrak heeft het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur van de SCMD op 3 april onderstaand bericht gestuurd. Enkele acties die de SCMD uitvoerde staan
al vermeld in het algemene overzicht, denk aan de Blauwe Lopers. Maar, de SCMD versterkte tevens haar positie door haar centrale rol te versterken. Vanuit Gemeente Delft
werd de SCMD aangewezen als communicatiepartner voor de binnenstad wat betreft Corona gerelateerde zaken. Bestuurslid Kees Koreneef nam een strategische positie in en
Centrummanager Sandra Kooiman communiceerde op tactisch niveau met de bij het overleg betrokken ambtenaar. De SCMD nam deel aan o.a. de volgende overleggen:
•
PEO (Platform Economisch Overleg)
•
Samenwerking & Terrassen (later Afstemmingsoverleg binnenstad genoemd)
•
Taskforce Herstelplan Bezoekerseconomie
Zodoende is de SCMD betrokken geweest bij besluiten die zijn genomen betreffende onderwerpen als ‘circulatie’, ‘escalatie’, ‘ruimteclaim’ en herstel. Tijdens deze
overweldigende maanden ervoer de SCMD dat de samenwerking met haar partners – denk aan Delft Marketing, de Warenmarkt, KHN, gemeente Delft, Stichting
Ondernemersfonds Delft, BOB, Platform Toerisme Delft en de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen – versterkte. De pauze waarover wordt gesproken in
onderstaand bericht verwerd tot een permanente mix van Corona gerelateerde inzet en focus op het jaarplan. Ook voor komend jaar verwacht de SCMD sterker een
intermediaire rol te spelen.

Vooruitkijken 2021
De sterke economische ontwikkeling van de laatste vijf jaar en vergroting van het horeca-aanbod heeft het (landelijke) structurele overschot aan winkelmeters enigszins
versluierd. Iedereen wist dat de detailhandel het lastig had, veroorzaakt door veranderd consumentengedrag en de groei van online winkelen. De Delftse binnenstad genoot
de laagste leegstand van Nederland, een gezonde bezoekerseconomie en goede bezetting van hotels, maar nu zet corona de wereld abrupt op zijn kop. Niemand weet
precies hoe dit afloopt, maar de impact zal fors zijn.
Veiligheid en het economisch belang gaan niet altijd hand in hand. Veiligheid gaat echter altijd voor. Voor de continuïteit van ondernemers zal echter alles geprobeerd
moeten worden om zoveel mogelijk bezoekers, mits veilig, welkom te heten in de binnenstad. Het verbeteren van de klantreis en leefbaarheid in de binnenstad wordt nog
belangrijker, net als het stimuleren van lokale bestedingen. Spreiding van bezoekers en monitoring van bezoekersstromen is essentieel om veiligheid te bewaken en de uit
monitoring volgende data zal onderdeel zijn van een ‘data alliantie’ tussen diverse stakeholders in Delft. Maar, gezamenlijke actie is ook nodig om structurele veranderingen
vorm te geven. Denk aan het belang van een compact centrum, sterke samenwerking tussen stakeholders, functiemenging voor beleving en de verbinding met andere
thema’s, zoals wonen, werken en gezondheid.
Daarnaast staan we ook aan de vooravond van niet alleen de nieuwe Omgevingswet, maar ook van de Mobiliteitstransitie en Energietransitie en een nieuwe Binnenstadvisie.
Onderwerpen als bereikbaarheid, duurzaamheid, biodiversiteit, (fiets) parkeren, het bevorderen van fiets- en OV-gebruik, klimaat adaptieve buitenruimtes en aquapuntuur
zijn ook bij de SCMD belangrijke onderwerpen waar we graag over meedenken. Bovendien blijft de SCMD adviseur voor en gesprekspartner van de belanghebbenden in de
binnenstad.
De SCMD volgt de programmalijnen van de Nota Binnenstad Vitaal en Gastvrij:
o Economie in Beweging
o Gastvrij, Verbonden en Ontsloten
o Netwerk en Partnerschap
o Cultureel podium
o Analyse en Prognose
Echter, wij hebben deze iets verder gespecificeerd in de volgende 8 programmalijnen.

Kortom, om het economische klimaat in de binnenstad te verbeteren
bestaat een urgentie om de klantreis te optimaliseren en de stabiliteit
van de ondernemer te vergroten. Het verduurzamen, aantrekkelijker en
veiliger maken van de binnenstad verbetert aanvullend het leefklimaat
van de bewoners. Meten is weten, bovendien, dus de Delftse
binnenstad heeft een grote behoefte aan meetinstrumenten.
Ambitiedocument SCMD 2019-2023

1. Aantrekkelijke binnenstad
Beschrijving
Een aantrekkelijke binnenstad gaat verder dan historische gebouwen, sfeer en de nabijheid van een Universiteit. Schoon, heel & veilig, goede en sfeervolle verlichting, gastvrijheid, groen,
faciliteiten, veiligheid en goede bewegwijzering zijn facetten die ook bijdragen. Uiteindelijk zijn deze facetten van belang voor een prettig leefklimaat, maar maken ze ook deel uit van de
klantreis en klantervaring en beïnvloeden ze vooral de verblijfsduur en herhaalbezoeken.
In 2021 zal een transformatie centraal staan die naar verwachting doorloopt in de jaren daarna. Opnieuw naar de binnenstad kijken, met focus voor een prettig leefklimaat, gunstig ondernemen
en optimaal inrichten. Denk aan het verbeteren van de aanlooproutes of publieke ruimten en het gebruik van de panden. Samenwerking met de vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers
is daarmee van groot belang. Maar daarnaast wil de SCMD ook aansluiten bij de samenwerking voor gezamenlijke afvalinzameling.

o Verbetering openbare ruimte. De SCMD vindt een kwaliteitsslag van belang (schoon, straatwerk, onderhoud). De SCMD blijft het onderwerp onder de
aandacht brengen.
o Stimuleren groen in de binnenstad. Groen verbetert de verblijfskwaliteit en vermindert hittestress tijdens warme zomers. Vooral de ruimte die vrijkomt
door de parkeertransitie zou geschikt kunnen zijn voor meer groen. De SCMD denkt hierover graag mee met gemeente Delft.
o Transformatie binnenstad. De SCMD maakt in 2021 weer deel uit van het overleg over de transformatie van de binnenstad, als gevolg van de ontwikkelingen
in de detailhandel en de gevolgen van het Coronavirus op de functie van de binnenstad. Focus op de verbetering van aanloopstraten, het aantrekkelijker
maken van de openbare ruimte en optimaliseren van de branchering in de kern. Eerder genoemde twee punten maken hier onderdeel van uit.
o Samenwerking project Gastvrij Delft. In 2020 sloot de SCMD al aan bij dit initiatief van Platform Toerisme Delft. In 2021 wordt dit verder opgepakt, we
werken het plan samen uit. Doel is het vergroten van het Delftse ambassadeurschap van ondernemers op weg naar de meest gastvrije stad van Nederland.
Zo wordt gewerkt aan een product om het ambassadeurschap van ondernemers en werknemers te vergroten en komt er een vervolg op de theatershow
van Milo Berlijn. Onder gastvrijheid ziet de SCMD ook veiligheid en daarmee het in kaart brengen van de AED’s in de binnenstad. Tenslotte wordt ook de
mogelijkheid voor City Stewards onderzocht door de SCMD.
o Gezamenlijke afvalinzameling. Het winkelbeeld wordt ontsierd door vuilniszakken en karton dat regelmatig tot in de middag blijft staan. De ruimteclaim als
gevolg van de veiligheidsmaatregelen rondom het Coronavirus bespoedigde dit project. In 2019 startte gemeente Delft met een pilot van Inzamelhelden
(vooral gebruikt door bewoners) en in 2020 werd Citybarge geïntroduceerd. Bovendien is het overleg weer op gang gekomen, een samenwerking tussen de
SCMD, gemeente Delft en het BOB. Naast genoemde projecten denkt de SCMD bijvoorbeeld ook aan ‘White Label’ bedrijven of werken met ‘Wastedlab’.

2. Smart city
Beschrijving
Een slimme stad is een stad die in het beheer wordt ondersteund door hoogwaardige technologie. Het doel is de verblijfskwaliteit van de bewoners en bezoekers te verbeteren
door de stad efficiënter te organiseren. Monitoring van bezoekersstromen, bijvoorbeeld, is een tool om het effect van beleid en strategie te meten en te ondersteunen bij het
oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, de bezoekerseconomie, veiligheid, evenementenbeleid en bereikbaarheid. Slimme oplossingen voor de
binnenstad resulteren uiteindelijk in versterking van het ondernemersklimaat en het verbeteren van de leefomgeving. De SCMD is ook in 2020 de aanjager en projectleider
geweest van het plaatsen van het monitoringsysteem. In 2020 werkt een Kwartiermaker een voorstel uit. In 2021 zou het systeem moeten worden geplaatst en blijft de SCMD
nauw betrokken bij de analyses en het verder opzetten van een databank.
De populariteit van online shoppen vraagt om een sterker omni-channel beleid, ook voor de binnenstad. In 2020 is door ondernemers ‘Supportdelft’ opgezet. Dit platform trok
135 ondernemers in Delft en werd daarmee een voorbeeld van samenwerking met de andere gebieden in Delft. Het werd doorontwikkeld tot een stadsbrede webshop,
WeAreDelft, met een ‘buy local’ insteek en gericht op het creëren van loyaliteit en het stimuleren van lokale bestedingen. Daarnaast was belangrijk dat de webshop vooral een
etalage is van de stad; een uitnodiging om op bezoek te komen.
o Delftse Data Alliantie (DDA). De SCMD ziet het belang van het verzamelen, interpreteren en delen van data over de bezoekerseconomie en is partner
namens de binnenstad. De Centrummanager is voor de binnenstad verantwoordelijk voor de analyse van de gegevens vanuit het monitoringssysteem en de
verspreiding van resultaten onder stakeholders.
o WeAreDelft. De SCMD volgt de ontwikkelingen van dit initiatief op de voet en is al, d.m.v. advies, betrokken vanuit de Taskforce Herstelplan
Bezoekerseconomie.

o Samenwerkingsmonitor. Data input voor de DDA komt ook vanuit de Samenwerkingsmonitor. Het geeft belangrijk inzicht van de gevolgen van het beleid en
externe factoren en geeft de verhouding weer met de cijfers in de stad als bezoekersaantallen. Echter, de huidige applicatie vraagt om vernieuwing. Samen
met partners als Platform Toerisme Delft wordt naar een andere manier gezocht van het verzamelen van deze informatie. Een optie is Google
Questionnaire.
o Monitoring bezoekersstromen. In 2020 werkt een Kwartiermaker een voorstel uit. In 2021 zou het systeem moeten worden geplaatst en blijft de SCMD
nauw betrokken bij de analyses en het verder opzetten van een databank.

3. Cultuur
Beschrijving
Tijdens de Corona crisis werd de kruisbestuiving tussen theaters, bibliotheken, bioscopen enz. en horeca en detailhandel duidelijk. Bij zowel het oplossen van de economische als
de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de crisis kan cultuur een prominente rol spelen. Als we bijvoorbeeld naar de economie kijken dan heeft cultuur een belangrijke
aanjaagfunctie en fungeert het als een vliegwiel. Het levert veel meer op voor een stad dan de directe opbrengsten die instellingen genereren. Om de horeca, de hotelsector en
andere aanpalende sectoren weer op gang te brengen is het van eminent belang dat er weer culturele activiteiten worden geprogrammeerd, zodat mensen Delft weer komen
opzoeken en inwoners hun huizen verlaten. Bovendien, teruggeworpen zijn in Coronatijd op onze essentie ontstaat juist de behoefte aan verbinding en verheffing. We missen
tevens het actief samen bezig zijn met het creëren van cultuur en we missen de positieve effecten die dit alles heeft op onze geest en ook op onze lichamelijke gesteldheid. Zodra
de beperkingen van de crisis zijn opgeheven en we ons weer in elkaars nabijheid, zonder 1,5 meter afstand, kunnen begeven, zullen de culturele instellingen hun rol weer ten
volle willen oppakken.
De Cultuurtafel die in 2020 tot stand kwam zorgt voor een sterkere connectie tussen de diverse culturele instellingen onderling en gezamenlijk met gemeente Delft.

o Urgentie behoud cultuursector. Bovenstaand geeft het belang uitstekend aan om met gemeente Delft in gesprek te blijven over het versterken van de
cultuursector.

o Cultuurtafel. De SCMD sluit regelmatig aan bij overleg van de Cultuurtafel.
o Cultuurcommunicatie. De SCMD onderzoekt hoe zij kan aansluiten bij haar partner Delft Marketing wat betreft de nieuw in te vullen functie.

4. Toerisme
Beschrijving
‘Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben een ongekende impact op de bezoekerseconomie. Dit is het cluster van onder andere toerisme, recreatie, Toerisme
heeft een steeds groter wordende impact op het fundament van de economie[1]. Een positieve impact in goede tijden en – zoals nu helaas – een negatieve in slechte tijden. Een robuuste en
duurzame bezoekerseconomie is van groot belang. Een die een stootje kan hebben en niet afhankelijk is van de massa en massagedrag. Een die vaart op bezoekers die bewust kiezen voor Delft
vanwege haar uniciteit. Daarom is het meer dan ooit van belang om trouw te blijven aan het Delftse DNA en de keuze voor propositie (Delftse kernwaarden en iconen), kwaliteit en
bezoekersdoelgroepen. Voor Delft is dit de bezoeker die van cultuur, historie en authenticiteit houdt; en dit dan in de breedste zin van het woord. Op basis van onderzoek naar
leefstijlsegmentatie zijn onze leisure bezoekers voor Delft gepersonaliseerd naar Rosa, Adriaan en Pablo.’
(Delft Marketing)
[1]

In 2018 groeide de toegevoegde waarde van de toeristische sector met 7,1%, terwijl de Nederlandse economie in dat jaar met ‘slechts’ 2,6% groeide.

De SCMD en haar partners werken toe naar een transitiejaar, op weg naar verbinding tussen de SCMD en de toeristische organisaties.
De toeristische verhuur van woonruimte heeft een flinke impuls gekregen sinds de opkomst van digitale platforms zoals Airbnb, HouseTrip.com en HomeAway.com. Een goede ontwikkeling voor
de toeristische sector, maar minder gunstig voor de krappe woningmarkt en de leefbaarheid in de grote steden. Gemeente Delft werkt aan een nieuw beleid hieromtrent. Hierin wordt onder
meer vastgesteld onder welke voorwaarden vakantieverhuur wordt toegestaan, zoals het maximum aantal dagen en personen, welke gevolgen dit heeft voor het afdragen van
toeristenbelasting, wat het verschil is tussen vakantieverhuur en andere accommodatievormen en hoe dit beleid verder wordt gehandhaafd. Hoewel als gevolg van Corona de
bezoekerseconomie een flinke klap heeft gekregen en dit onderwerp tijdelijk minder aandacht krijgt, heeft de SCMD aangegeven bij gemeente graag mee te blijven denken.

o Toeristische verhuur woonruimte. De SCMD blijft betrokken bij de problematiek rondom dit thema. Negatieve aspecten die veelvuldig worden genoemd zijn
de overlast, de (brand)veiligheid en de bedrijfsmatige en commerciële motieven van dergelijke verhuur. Daarnaast wordt het leggen van beslag op de (toch
al) beperkte woningvoorraad vaak genoemd, zeker nu Airbnb veelvuldig plaatsvindt in de steden waar de woningkrapte (en vaak hotelkrapte) het grootst is.
De SCMD heeft aangegeven graag mee te denken.

5. Branchering & optimalisatie
ondernemersklimaat
Beschrijving
Overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen en spelen in op economische sterktes en kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden. Dit
wordt ook wel de triple helix genoemd. Denk aan onderwerpen als concurrentie- en innovatiekracht versterken, arbeidsmarkt op maat en een goed fysiek vestigingsklimaat.
In een PPS (publiek private samenwerking) project werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid
personeel. Dit gebeurt samen met studenten. De SCMD heeft begin 2020 de eerste gesprekken gevoerd met o.a. Gemeente Delft hierover. Mogelijk werkt de in 2020 door de
Centrummanager tot stand gekomen verbinding tussen Centrummanagers en Provincie Zuid Holland hierin versterkend. Immers, we staan veelal voor dezelfde uitdagingen in
Zuid Holland en gezamenlijk optrekken biedt kansen.
Binnen het Stationsgebied heeft het NS station een belangrijke positie in de klantreis. De contacten met de NS zijn warm; o.a. op het gebied van gastvrijheid zijn plannen voor
samenwerking. Maar, de SCMD vindt het belangrijk om ook contacten met de andere bedrijven in dit gebied te versterken.

o

Samenwerken met Stationsgebied. Een deel van de klantreis voor veel bezoekers vindt plaats in de Spoorzone (NS station, Student Hotel, Huis van Delft,
enz). Daarmee wilt de SCMD onderzoeken hoe samen kan worden opgetrokken op het gebied van eenduidige uitstraling, veiligheid, gastvrijheid enz.

o Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt (PPS). De besprekingen die in 2020 hebben plaatsgevonden tussen gemeente Delft, de SCMD en het onderwijs
uiten zich in 2021 in een samenwerking. Het draait dan om het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van kennis. In 2021 is het doel om afspraken
over de samenwerking, de groep met deelnemers vast te stellen en een eerste project in de basis op te zetten.

6. Events, communicatie & branding
Beschrijving
De verschuiving van citymarketing naar citymanagement blijft relevant met een gezonde balans voor bewoners, bezoekers (leisure en zakelijk) en bedrijven als uitgangspunt.
Samenwerken en domeinoverstijgend werken, worden hierin steeds belangrijker. Uiteraard ligt in de herstelfase de focus weer op marketing en promotie, maar op een andere
manier dan voorheen. De focus ligt vooral op het aantrekken van ‘de júiste bezoekers en een gericht verblijf’ zoals een ‘dagje uit’, een citytrip, cultureel bezoek,
evenementbezoek en – liefst ook – shopbezoek.
Regionale promotie behoeft hierin extra aandacht. De promotie van cultuur en evenementen in de regio is geborgd (behoort vanaf 2021 tot de prestatieafspraken van Delft
Marketing); de marktbewerking van shoppers echter niet. Delft Marketing heeft aangegeven hierin graag op te trekken met de SCMD omdat zij – naar aanleiding van de
uitkomsten van het shoponderzoek die in januari 2020 zijn gepresenteerd – net als de SCMD veel kansrijke aanknopingspunten hiertoe ziet. De uitkomsten geven veel inzichten
over de positie en het imago van Delft als winkelstad en kansrijke shopdoelgroepen. Op dit moment ontwikkelen we (SCMD en Delft Marketing) op basis van deze uitkomsten
een nieuwe shoppersona (Nadia); een kansrijke doelgroep, zowel landelijk als in de regio.
(Delft Marketing)

o Focus op de regio. Het ‘buy local’ principe ontwikkelde zich sterk als gevolg van de maatregelen om Corona in te dammen. Dit is sterk gebaseerd op
loyaliteit en vormt een bron van trouwe bezoekers. Daarom werken Delft Marketing en de SCMD verder aan het versterken van het enthousiasmeren van
bezoeken aan Delft vanuit de regio.
o Decembermaand. De SCMD zal een verbindende rol blijven spelen bij de organisatie van events in de decembermaand. Doel van deze events is het de
bezoeker te enthousiasmeren om in de Delftse binnenstad Sint- en Kerstinkopen te doen en de gezelligheid hier op te zoek.
o Samenwerking met de TU. De SCMD houdt de contacten warm met de TU voor mooie samenwerkingen.

7. Mobiliteit
Beschrijving
Richting 2040 stijgt het aantal inwoners in Delft naar verwachting met 30%. Dat betekent dat aanzienlijk meer mensen gebruik maken van de fiets, auto en het openbaar vervoer.
Het Mobiliteitsprogramma Delft en de Parkeertransitie spelen hierop in. De Energietransitie heeft daarnaast o.a. invloed op het autoluwplus gebied en de logistieke zone; deze
worden uitgebreid en aangescherpt. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bevoorrading en vuilinzameling.
In het kader van de gevolgen van Corona werd het eerste deel van Logistiek Delft 2.0 uitgerold: project Waakvlam; de mogelijkheid van contactloos bezorgen van Delftse
ondernemers aan hun klanten. De SCMD heeft de initiatiefnemer van project Waakvlam ook voorgesteld aan WeAreDelft voor het logistieke onderdeel. De SCMD hoopt dat
goede bezorgingsmogelijkheden ondernemers de kans geeft om ook digitaal sterk te (blijven) staan. De urgentie om hierbij, en de verdere uitrol van Logistiek Delft 2.0,
betrokken te blijven is aanzienlijk.
De Rode Loper is bedacht als een 3-fase plan. Echter, na de uitrol van fase 1 zal de Rode Loper eerder als onderdeel van diverse mobiliteitsprojecten worden opgenomen en niet
meer als project op zich. We gaan de aanpassingen dus wel terugzien, maar niet meer als een project van de SCMD. Bovendien zou het ontwerp van fase 1 geïnterpreteerd
kunnen worden als blauwdruk voor de komende aanpassingen in het straatbeeld. Daarom vervalt het project de Rode Loper vanaf 2021.
o MPD en Parkeertransitie. De SCMD is onderdeel van de overlegstructuur en kan zorgen voor draagvlak onder de stakeholders. Bovendien, de SCMD heeft
de zienswijze van het BOB gesteund. Deze standpunten blijven we bewaken.
o Vesteplein. Met name wat betreft veiligheid en fietsparkeren verdient dit gebied extra aandacht hoewel dit onderwerpen zijn die onderdeel zijn van het
MPD en de Parkeertransitie. De SCMD denkt graag mee.
o Fietsparkeren. De fiets en fietsparkeren in zijn algemeenheid hebben prioriteit bij de gemeente Delft. De SCMD wordt meegenomen in de ontwikkelingen.
o Autoluwplus en logistieke zone. De uitbreiding van het autoluwplus gebied en de aanscherping van de logistieke zone hebben invloed op o.a. de
bevoorrading en vuilinzameling. In de Commissie Bevoorrading, waar de SCMD bij aangesloten is, wordt o.a. hierover meegedacht. Logistiek Delft 2.0,
waaronder project Waakvlam, zijn aanverwant en tevens projecten waar de SCMD meedenkt.
o Betere aansluiting op OV. Met het inkorten van buslijn 61 is er in de binnenstad geen OV met een reguliere dienstregeling meer. De Delfthopper kwam in
de plaats, een belbus die een halfuur van tevoren gereserveerd moet worden. De Hopper stopt bij de oude bushaltes, maar de SCMD is benieuwd naar de
mogelijkheden voor meer haltes.
o Mogelijkheden ‘micro mobiliteit’. Nog redelijk onbekend, maar de SCMD is benieuwd naar de potentie en de mogelijk negatieve neveneffecten van
micromobiliteit in de binnenstad. En zou Delft deze verbieden of juist stimuleren en zo ja, onder welke voorwaarden?
o Parkeren. Parkeren in garages is goed verzorgd. De SCMD denkt graag mee met ondernemers en Parkeren Delft over het verlengen van de verblijfsduur in
de binnenstad, o.a. gesteund door gunstig parkeren. Denk aan zichtbaarheid van alle parkeerproducten, aantrekkelijk lang parkeren en aanvullende
mogelijkheden voor samenwerking tussen Parkeren Delft en ondernemers voor bijvoorbeeld uurkaarten die ondernemers hun bezoekers kunnen geven.

8. Organiserend vermogen
Beschrijving
De SCMD dankt haar bestaan aan samenwerking en streeft ernaar deze verder uit te breiden en te sturen en focussen op strategie en voortgang. De SCMD heeft daarom, samen
met BOB en gemeente Delft, The Alignment House In de eerste helft van 2020 opdracht gegeven om een QuickScan en een vervolgonderzoek. Afhankelijk van die uitkomsten zou
het versterken van de organisatiegraad o.a. kunnen plaatsvinden d.m.v. ondersteuning van de Centrummanager. Stadsbreed blijft verbinding worden gezocht d.m.v. Delft
Verbindt, met de SCMD als ‘event partner’. Meer verbinding tussen ondernemers onderling zou tot betere afstemming kunnen leiden, denk aan openingstijden.
Communicatie over de projecten blijft hoge prioriteit hebben. Chainels blijft daarvoor het voornaamste communicatiemiddel. Omdat de afgelopen maanden regelmatig via
Chainels gecommuniceerd werd middels Chainels over maatregelen in het kader van Corona, is het aantal aanmeldingen gestegen. De dit jaar verbeterde maandelijkse
nieuwsbrief zorgde voor een openingsratio van 51%. In 2021 zou deze ratio verder omhoog mogen; we streven naar 65%.

o

Communicatie met Gemeente Delft. Belangrijke stukken worden opgesteld en geïmplementeerd, zoals de Omgevingswet, het Mobiliteitsplan Delft en de
Energietransitie. Als centrale partij in de binnenstad heeft de SCMD tijd nodig om achterbannen te informeren. Goede communicatie met gemeente Delft
blijft daarom essentieel.

o Chainels. Het communicatieplatform van de binnenstad. De ervaring leert dat veel berichten ervoor zorgen dat aandacht verslapt. Samen met Chainels en
het BOB wordt gekeken naar een gereguleerde berichtenstroom en duidelijke afspraken met Chainels leden over het posten van content. De Nieuwsbrief
blijft een belangrijk onderdeel van de nieuwstoevoer.
o Ondersteuning Centrummanager. Afhankelijk van de uitkomsten van het The Alignment House onderzoek wil de SCMD kijken of ondersteuning
noodzakelijk is hoe deze zou moeten worden ingevuld.
o Delft Verbindt. Dit samenwerkingsverband blijft zich verder ontwikkelen en de SCMD is trotse partner. Twee professionele events per jaar, die een mix zijn
van vernieuwing en de beste ingrediënten van de drie bestaande events: Delft Verbindt ondernemers-BBQ en De Kracht van Delft Verbindt.
o Winkelierstafel. Een bundel stokken kun je niet breken. Eensgezindheid, bijvoorbeeld wat betreft openingstijden, is belangrijk. De Delftse binnenstad is goed
verbonden, o.a. met het BOB, maar desondanks zouden detaillisten beter georganiseerd kunnen zijn middels een speciale tafel.
o Contactmoment Centrummanager. Hoewel de Centrummanager altijd telefonisch bereikbaar is en regelmatig op kantoor bij Delft Marketing aanwezig is,
zou meer zichtbaarheid kunnen resulteren in meer contact met stakeholders met daardoor een betere verbinding. Daarom zal zij op een vaste dag in de
week op een vaste horecalocatie aanwezig zijn.

Begroting
CONCEPT BEGROTING
Stichting Centrummanagement Delft Begroting 2021

Basis scenario zonder
cofinanciering

Gewenst scenario incl cofinanciering

SCMD/BOB

SCMD/BOB

Ambitie cofinanciering

Uitleg

Uitgaven
1. Aantrekkelijke binnenstad
Verbetering openbare ruimte

€

-

-

€

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Stimuleren groen in de binnenstad

€

-

-

€

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Transformatie binnenstad

€

-

-

€

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Samenwerking project Gastvrij Delft

€

8.000,00

€ 10.000,00

€

5.000,00

Gezamenlijke afvalinzameling

-

-

-

Delftse Data Alliantie (DDA).

-

-

-

Monitoring bezoekersstysteem

-

-

€

WeAreDelft

-

Samenwerkingsmonitor

€

via subsidie aan DM of BOB. PTD draagt minimaal 5000 euro bij.
SCMD draagt alleen bij in uren.

2. Smart City
SCMD draagt alleen bij in uren.
75.000,00

2.500,00

€

2.500,00

€

SCMD draagt alleen bij in uren.
SCMD draagt alleen bij in uren.
Kosten voor opzetten mogelijk nieuw systeem, via subsidie aan DM of BOB.

1.000,00

3. Cultuur
Urgentie behoud cultuursector

-

Cultuurcommunicatie

€

Cultuurtafel

-

4. Toerisme
Short stay

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

-

Via subsidie aan BOB of DM.

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

-

-

-

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

2.500,00

€

2.500,00

5. Branchering & Optimalisatie Ondernemersklimaat
Samenwerken met Stationsgebied

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt (PPS).

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

6. Events, Communicatie & Branding
Focus op de regio

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€

5.000,00

via subsidie aan DM.

Decembermaand

€ 22.500,00

€ 10.000,00

€

10.000,00

via subsidie aan BOB.

8. Organiserend vermogen
7. Mobiliteit
Fietsparkeren

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Vesteplein

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

MPD en Parkeertransitie

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Autoluwplus en logistieke zone

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Mogelijkheden ‘micro mobiliteit’.

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Parkeren

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Betere aansluiting op OV

-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

8. Organiserend Vermogen
Delft Verbindt

€

-

Partner contributie, via subsidie aan DM of BOB.

Winkelierstafel

€

10.000,00
-

-

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Contactmoment Centrummanager

€

-

-

-

Ondersteuning Centrummanager.

€

-

-

€

Chainels nieuwsbrief

€

Communicatie met Gemeente Delft

-

7.500,00

€

€

10.000,00

7.500,00

-

SCMD draagt alleen bij in uren.
10.000,00

Alleen mogelijk in gewenst scenario

-

Via subsidie aan DM of BOB.

-

SCMD draagt alleen bij in uren.

Centrum Management
Centrummanager

€

100.000,00

€

100.000,00

-

Representatiekosten

€

600,00

€

600,00

-

Overig

€

1.200,00

-

Bedrijfskosten
Administratie

€

6.500,00

€

6.500,00

-

Bedrag incl BTW

Secretariaat

€

14.500,00

€

14.500,00

-

Bedrag incl BTW

Bedrag incl BTW

-

Accountantskosten voor zowel 2019 als 2020
€

7.300,00

€

18.000,00

-

Bedrag incl BTW.

Advieskosten (BTW bijvoorbeeld)

€

1.800,00

€

1.800,00

-

Bedrag incl BTW

Bankkosten

€

100,00

€

100,00

-

€

10.000,00

€

10.000,00

€

210.000,00

€

209.000,00

Overig
The Alignment House

Betaling via gemeente Delft

Totaal basis scenario zonder extra cofianciering
Totaal kosten

€

210.000,00

€

315.000,00

Totaal gewenst scenario incl extra cofinanciering
Totaal kosten

€

106.000,00

INKOMSTEN
Bijdrage BOB (ex BTW)

€

60.000,00

€

60.000,00

nvt

Prestatiesubsidie (ex BTW)

€

150.000,00

€

150.000,00

nvt

€

210.000,00

€

210.000,00

nvt

€

-105.000,00

Totaal

Resultaat
€

-

In het oranje scenario zouden we €30.000 aan cofinanciering nodig hebben.

