
 Memo
Aan: Commissie AFE
Cc:
Van: Marco Looman
Datum: 18 juni 2019
Kenmerk:
Onderwerp: Opzet Expertmeeting tbv kaders beleidsnotitie vrijetijdseconomie

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de 
raad besloot:

1. In september 2019 een expertmeeting te organiseren ten einde kaders te stellen als 
onderlegger voor de beleidsnotitie vrijetijdseconomie.

2. Het college de opdracht te geven op basis van deze kaders het beleidsplan verder uit te werken en 
aan de raad te presenteren zo snel als mogelijk maar uiterlijk in 2019.

De daarbij genoemde overwegingen waren:
a. om de lokale en regionale economie bloeiend te houden, met groeiende en innoverende bedrijven 

en een toenemende werkgelegenheid, er, volgens het coalitieprogramma, ruimte nodig is voor 
nieuwe vormen van ondernemerschap, ook in het buitengebied;

b. een groeiende vrijetijdseconomie cruciaal is voor onze gemeente en alle kansen daarop dienen te 
worden aangegrepen;

c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 is besproken in de 
gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7 
maart 2019 en 13 mei 2019;

d. alle in de raad vertegenwoordigde fracties, zowel op 7 maart, als ook op 13 mei, kritiek hebben 
geuit op de inhoud daarvan, met name vanwege het grotendeels beschrijvende karakter daarvan 
en het ontbreken van een duidelijke lijn en heldere ambities, die er toe zouden moeten leiden dat 
de sector Recreatie en Toerisme binnen onze lokale en regionale economie groeit;

e. op verzoek van het college dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 
2019; 

f. het college de eigen ambitie omtrent toerisme en recreatie in het voorliggende concept beleidsplan 
nog niet heeft waargemaakt; 

g. het college, blijkens haar memo d.d. 14 mei 2019 heeft geconstateerd dat de steun ontbreekt om 
de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 vast te stellen en de raad heeft 
gevraagd het voorstel van de agenda af te voeren.

Een expertmeeting (“bijeenkomst waarin belanghebbenden en/of deskundigen aan een 
raadscommissie hun mening over een bepaald onderwerp geven”) is nader omschreven in artikel 23c 
van de Verordening op de raadscommissies:
1. Ieder lid van de commissie kan een voorstel doen tot het houden van een expert-meeting over een  

onderwerp dat tot het werkterrein van de commissie behoort.
2. Een besluit tot het houden van een expert-meeting wordt genomen door de commissie. De 

commissie kan aan het college vragen om een expert-meeting voor te bereiden of kan hiervoor 
een werkgroep instellen.

3. De opzet van de expert-meeting met daarin een voorstel voor de vraagstelling, de sprekers en 
datum en tijd van de expert-meeting wordt ter besluitvorming aan de commissie voorgelegd.

4. Het college en ambtelijke medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek kunnen worden 
gehoord bij een expert-meeting.

5. De expert-meeting wordt geleid door de voorzitter van de commissie. 
6. Een expert-meeting is geen commissievergadering.
7. Een expert-meeting is openbaar.
8. De agendacommissie beslist of er van een expert-meeting een audio- of videoverslag wordt 

gemaakt.

De commissie AFE is aan zet



Aangezien het onderwerp “Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme” in de commissie AFE is voorbereid 
ligt het voor de hand dat deze commissie de expertmeeting gaat organiseren.

Zienswijze college
De raad heeft drie geluiden laten horen; de beleidsvisie is:
- te weinig ambitieus;
- te weinig concreet
- de indeling uitgaande van een Rode loper aanpak, toeristische kerngebieden en thema’s is an sich 
goed. Er worden geen onderwerpen gemist.

Op basis van de kaders welke de raad na de expertmeeting meegeeft zal het college het beleidsplan 
verder uitwerken en aan de raad te presenteren. 
Het college heeft daarvoor de volgende vragen aan de raad:
1 Wat is de stip op de horizon voor de gemeente Oude IJsselstreek als het gaat om recreatie en 

toerisme en welke kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten ziet de raad daarbij?
2 Voor welke (beleids)inhoudelijke thema’s wil de raad een stip op de horizon verwoorden?
3 Met welke prioriteit moet met voorrang uitvoering gegeven worden aan welk thema?
4 Aan de hand van welke variabelen gaan we de ambitie ook meetbaar maken (bv. 

werkgelegenheid, omzetgroei, bezoekersaantallen etc) en ten opzichte waarvan gaan we dat doen 
(t.o.v. de huidige situatie of t.o.v. de buurgemeenten/regio adhv een benchmark oid)?

5 Welke doelgroepen willen we (speciaal) bereiken/bedienen?
6 Welke financiële kaders stelt de raad ten aanzien van jaarlijkse exploitatielasten en welke ten 

aanzien van investeringen en welke voorwaarden stelt de raad aan investeringen (bijvoorbeeld 
cofinanciering van lokale/regionale ondernemers, provincie of derden?)

De motie draagt het college op om zo snel als mogelijk maar uiterlijk in 2019 het beleidsplan te 
presenteren. Het college vraagt aandacht voor mogelijke krappe planning indien de kaders niet tijdens 
de expertmeeting in september worden meegegeven, maar bijvoorbeeld in de commissie AFE van 
oktober.

Voorstel voor opzet van de “Expertmeeting Vrijetijdseconomie”:
- Vraagstelling: Hoe kunnen we als gemeente ruimte geven aan nieuwe vormen van 

ondernemerschap, ook in het buitengebied, om de lokale en regionale economie bloeiend te 
houden, met groeiende en innoverende bedrijven en een toenemende werkgelegenheid? 

 Hoe kunnen we kansen creëren voor een groeiende 
vrijetijdseconomie?

 Welke kansen kunnen worden aangegrepen?
 Welke bedreigingen, sterkten en zwakten ziet u daarbij?
 Waar moeten prioriteiten liggen?
 ..
 ..

- Mogelijk uit te nodigen sprekers/instanties:
- Genoemd vanuit college/ambtelijke organisatie:
- Goof Lukken (VTK, www.vrijetijdskennis.nl)

Gert-Jan Hospers (is genoemd omdat hij in Doetinchem een interessante introductie heeft 
gehouden op een soortgelijke bijeenkomst)
Zij zijn beide sprekers die de raad kunnen inspireren antwoorden te vinden op vragen 1 en 
2;

- Conrad van Tiggelen, Jurriaan de Mol of Thijs de Groot van het NBTC (Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen) https://www.nbtc.nl/nl/homepage.htm zou ons kunnen 
helpen aan trendanalyses, doelgroepenbenadering en –ontwikkelingen en positie van de 
Achterhoek in Nederland;

- Annemiek Riefel (Stichting Achterhoek Toerisme en Buro voor ruimte en vrijetijd) kan ons 
helpen aan trends en ontwikkelingen en de positie van de Achterhoek en de gemeente 
daarbinnen;

- Rene Dessing (Stichting Landfort) ambitieuze lokale ondernemer over initiatieven en 
positie daarvan binnen lokaal en regionaal aanbod;

- Helga Oldenhave en/of Richard Krabben over wat er allemaal al gebeurt op gebied van 
investeringen in toeristische infrastructuur en stimuleren van initiatieven;
Genoemd vanuit fracties:

- Hans Daniël Melchers (Museum Morein Gorssel)
- Wim Pijbes (voormalig hoofddirecteur Rijksmuseum)

http://www.vrijetijdskennis.nl/


- Gerard Marlet (Atlas lokale initiatieven. Economische meerwaarde cultuur. Schrijver ‘de 
aantrekkelijke stad’)

- Parkstad Limburg Heerlen (oud burgemeester Depla). Heerlen zet al jaren in op cultuur als 
belangrijke drager voor maatschappelijke en economische ontwikkeling en plukt daar 
steeds vaker de vruchten van. Vorig jaar was Heerlen de eerste Limburgse gaststad van 
3FM Serious Request, begin dit jaar ontving Parkstad Limburg met centrumstad Heerlen 
de internationale prijs van beste toeristische bestemming en nu mogen ze daar 
Evenementenstad 2016 aan toevoegen.

- Duncan Stutterheim – Westergasfabriek Amsterdam
- Edwin Bomers – Marvelde Groenlo
- ….

- Informatie van de ambtelijke organisatie  :
Er zijn een drietal documenten beschikbaar ter voorbereiding en inspiratie:
1 Strategische analyse van het merk Achterhoek, Hendrik Beerda brand consultancy 

(december 2017)
2 Economische Effectmeting Toerisme en Recreatie Regio Achterhoek 2017-2018 (ZKA 

Leisure Consultants)
3 Vitaliteitsonderzoek (Buro voor ruimte en vrijetijd, wordt laatste hand aan gelegd)
4 Toerisme Top 2018 https://www.youtube.com/playlist?

list=PL3Kim9KFsfKuWPVsfDqKzhtkPiIojepc6

Te beantwoorden door de commissie AFE:
- Wil de commissie AFE een voorbereidingsgroep aanstellen?
- Welk budget stelt de raad beschikbaar voor de expertmeeting?
- Datum en tijd van de expertmeeting: 16 september 2019, 20:00 uur?
- Advies aan agendacommissie: livestreaming en videoverslag?

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kim9KFsfKuWPVsfDqKzhtkPiIojepc6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kim9KFsfKuWPVsfDqKzhtkPiIojepc6

