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Onderwerp 
Subsidie project Atelier Stadsrevisie 2020 
 
Inleiding/aanleiding 
Michel Huisman, de kunstenaar die het Maankwartier heeft ontworpen heeft bij het college 
en daarna de raad het idee geopperd om de toegang tot de stad, komende vanuit het 
Maankwartier een upgrade te geven qua sfeer en beleving. Atelier Stadsrevisie (aSta) is 
een kunstproject, bedoeld om een ingrijpende en overtuigende verandering van sfeer en 
beleving van de binnenstad te realiseren. aSta wil de sociale cohesie van de stad 
bevorderen en het gevoel van betrokkenheid van burgers vergroten.  
Daartoe komt aSta met oplossingen voor: 
• gevels  
• reclame uitingen  
• straatmeubilair 
• groeninrichting 
• verlichting  
• details 
 
De aanpak van leegstand en wonen boven winkels wordt daarbij nadrukkelijk meegenomen. 
Door het bedenken van concepten in samenwerking met alle relevante partijen en het 
herstellen van ingrepen uit het verleden in de gevels zal het straatbeeld een revisie 
ondergaan. Gevels zullen waar mogelijk weer als 'geheel' van alle verdiepingen een 
verticale eenheid vormen die schouder aan schouder het straatbeeld gaan sieren. aSta 
ontwerpt, doet historisch, bouwkundig en in situ vooronderzoek, berekent, voert uit, zoekt 
naar middelen, onderhandelt, doet acquisitie en onderbouwt net zo lang tot het maximaal 
door aSta beoogde resultaat behaald is. Dit sluit aan bij het principe van de Heerlense 
School met betrekking tot historiserend bouwen. 
Project aSta wil zo veel mogelijk werken met participatie van burgers, vrijwilligers, 
langdurig werkelozen en omscholende mensen. Dit maakt het een sociaal project, dat de 
stedelijke cohesie en lokale trots en vreugde moet vergroten. 
Voor pandeigenaren die hun gevel niet via het Project Atelier Stadsrevisie willen renoveren, 
blijft expliciet de mogelijkheid open om een beroep te doen op het gevelfonds.  
 
Het college heeft besloten om dhr. Huisman via een payroll constructie voor 2020 dit idee 
uit te laten voeren. In aansluiting op de werkzaamheden van dhr. Huisman in 2020 zullen 
de bovenstaand beschreven werkzaamheden verder worden uitgevoerd door de inmiddels 
opgerichte stichting in de periode vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. De 
voortzetting van deze werkzaamheden door de stichting in 2021 is afhankelijk van de 
volgende 2 restricties: 
- De heer Huisman dient te voldoen aan de verwachtingen van de gemeente Heerlen. 

2020 is een proefjaar. Daarom is afgesproken dat er na 1 jaar (eind december 2020) 
een meetmoment gaat plaatsvinden waarin bepaald gaat worden of de subsidie aan 
de stichting in 2021 en/of 2022 verstrekt zal worden. De werkzaamheden van de 
heer Huisman zullen getoetst worden op basis van 3 KPI’s (zie bijlage 
prestatieafspraken). De voortgang in 2021 is dan ook mede afhankelijk van de in 
2020 geboekte resultaten. 

- Er wordt financiering gevonden voor de verdere uitvoering van het project. De kosten 
voor 2021 en 2022 zijn nog niet gedekt. Voortzetting van de activiteiten is afhankelijk 
van voorgaande besluitvorming door de gemeente en het verwerven van externe 



 
 

 
 
 

pagina 3/4 

 

subsidies en financiering door de stichting. De stichting gaat hiermee in 2020 al aan 
de slag.  

 
De stichting heeft een stichtingsbestuur waarbij noch gemeente noch dhr. Huisman in het 
stichtingsbestuur zijn opgenomen. Dit bestuur zal vanaf 2021 met dhr. Huisman een 
opdrachtgever/opdrachtnemer relatie onderhouden. De functie van dhr. Huisman is dan 
ontwerper/directievoerder voor de opdrachten vanuit de stichting. De sturing door de 
gemeente vindt plaats op grond van de subsidierelatie met de stichting.  
 
De stichting heeft voor 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 
zes winkelpuien  € 65.000 
aanpassing worstenhemel €  50.000 
exploitatiekosten Stichting €  6.500 
project-assistent  € 10.000 
totaal: € 131.500 
 
Kader 
Programma Centrum: ingrijpende en overtuigende verandering van sfeer en beleving van 
de binnenstad. 
 
Kernthema: 
Centrum 
 
Bevoegdheid 
College 
 
Voorstel 
1 Aan de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ voor de realisatie van zes winkelpuien een 

subsidie te verlenen van € 65.000 
2 Aan de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ voor de aanpassing van de Worstenhemel een 

subsidie te verlenen van € 50.000 
3 De aanvragen voor subsidie voor de exploitatiekosten van de stichting en de kosten 

van de project-assistent af te wijzen. 
 
Argumenten 
1.1 De stichting bevordert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert het kunstproject. 
Met de verleende subsidie voor de uitvoeringskosten kan Michel Huisman de realisatie van 
zes winkelpuien uitvoeren. In 2020 worden alleen de uitvoeringskosten (materialen, inzet 
van vrijwilligers, etc.) via de stichting betaald, vanaf 2021 is het de bedoeling dat ook de 
inzet van Michel Huisman door de stichting wordt gefinancierd.  

 
2.1 De stichting voert de door provinciale subsidie gedekte aanpassing van de 

Worstenhemel uit. 
De provincie heeft een subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld. In principe is dit het 
doorsluizen van de provinciale subsidie, maar omdat de gemeente verantwoordelijk is voor 
de verantwoording van de subsidie, is het van belang dat de stichting hierover 
verantwoording aflegt. De gemeente kan dan op haar beurt weer aan de provincie 
verantwoorden. 
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3.1 De kosten voor exploitatie en de project-assistent zijn ten behoeve van de realisatie 
van de renovatie van de zes puien en/of de aanpassing van de worstenhemel en dus 
onderdeel van de daarvoor verleende subsidie. 

Exploitatiekosten van de stichting en ook de kosten van de project-assistent zijn niet los te 
koppelen van de primaire taak van de stichting: uitvoering geven aan het project Atelier 
Stadsrevisie. De kosten hiervoor zijn dan ook onderdeel van de kosten van het integrale 
project en mogen uit de hiervoor beschikbaar gestelde subsidies betaald worden.  
 
3.2 Er is geen budget beschikbaar voor de gevraagde additionele subsidies. 
Het Gevelfonds is niet alleen bedoeld voor het Atelier Stadrevisie. Honoreren van dit 
verzoek zou betekenen dat een onevenredig groot deel hiervoor wordt gereserveerd. De 
financiële positie van de gemeente laat een extra subsidie ook niet toe. 
 
Tegenargumenten en risico’s 
1.1 De stichting dient voor cofinanciering te zorgen. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de kosten van de renovaties alleen met 
gemeentelijke middelen worden uitgevoerd. Huiseigenaren moeten ook bijdragen aan de 
realisatie van hun eigen winkelpui. Dat geldt ook voor de overige renovaties die met 
subsidies uit het Gevelfonds worden gerealiseerd, ook daar moeten de pandeigenaren eigen 
middelen inzetten. Daarnaast is het de bedoeling dat de stichting fondsen verwerft. In de 
subsidievaststelling zullen we dan ook expliciet opnemen dat de verantwoording moet laten 
zien welke financiële middelen buiten de gemeentesubsidie zijn gebruikt voor de realisatie.  
 
Kosten en dekking 
 
De kosten van beide projecten blijven binnen het financieel kader van het programma Cen-
trum.  
 
Begroot Programma Centrum €        124.628.252 
Geboekt en verplicht t/m voorstel €          84.784.741 

Saldo €          39.843.511 

Voorstel    €              115.000 
Eindsaldo €           39.728.511 

 
Dit is het totaal budget dat beschikbaar is voor het programma Centrum. De projecten die 
onderwerp zijn van dit collegevoorstel (Gevelfonds en Worstenhemel) zijn daarnaast 
hieronder separaat verantwoord. 
 
Kostenplaats 60810015, Project 90964 Uitvoeringsregeling Gevelfonds 
Begroot Gevelfonds  € 810.000  
Geboekt en verplicht t/m voorstel  € 590.843  
Saldo  € 219.157  
Voorstel   €   65.000  
Eindsaldo  € 154.157  
Reserveringen Rooftop (€ 50.000) maakt 
onderdeel uit van het Gevelfonds de aan 
aangevraagde IBA subsidie 

 €  50.000  
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Het restantbedrag, na aftrek van reserveringen, € 65.000 wordt ingezet voor 
gevelrenovaties. De afdekking van kosten Gevelfonds vindt plaats door IBA subsidie van 
€ 810.000 welke is aangevraagd bij IBA (BWV-20000548).  
Project 90996, Hln Centrum  Worstenhemel 
Begroot € 50.000 
Subsidie Provincie € 50.000 
Voorstel € 50.000 
Saldo €      0 

 
Communicatie 
Het collegebesluit wordt via een persbericht gecommuniceerd. 
 
Evaluatie 
De financiële evaluatie zal plaatsvinden via de afrekening door de stichting. De inhoudelijke 
evaluatie zal plaatsvinden samen met de evaluatie van de inzet van dhr. Huisman en de 
daaraan verbonden KPI’s.  
 
Planning, procedure en uitvoering 
Na evaluatie aan de hand van de prestatieafspraken die met dhr. Huisman zijn gemaakt, 
zal de gemeente een besluit nemen of het project Atelier Stadsrevisie voortgezet zal worden 
in 2021 en 2022 via de stichting. Indien dit besluit positief is, dient het college een besluit 
te nemen over subsidieverlening en subsidievoorwaarden aan de stichting en is het project 
ondergebracht bij dezelfde stichting.  
 
Bijlagen 
Subsidieaanvraag Stichting Stadsrevisie aSta 


