Motie
Procesvoorstel beleidsvorming recreatie & toerisme
op grond van artikel 29 reglement van Orde.
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

overwegende dat:
a. onze mooie groene gemeente kansen en mogelijkheden biedt om recreatie en toerisme een
extra impuls te geven;
b. ruimte gegeven moet worden aan de vrije markt voor vormen van recreatief ondernemerschap;
c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 mede tot stand is gekomen via
“het van buiten naar binnen werken” en weergeeft wat het toeristisch aanbod en de
mogelijkheden die onze eigen gemeentelijke toeristische ondernemers, op dit moment, zien;
d. deze concept-beleidsnotitie besproken is in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken,
Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7 maart 2019 en 13 mei 2019;
e. er een politieke discussie is of de beleidsnotitie voldoende ambitieniveau uitstraalt;
f. de uitvoering van deze beleidsnotitie gerealiseerd moet worden door initiatieven van de vrije
markt, de huidige en nieuwe ondernemers in Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hierbij een
faciliterende rol;
g. er op dit moment geen inzicht is wat uitvoering van toeristisch beleidsplan gaat kosten en mag
kosten;
h. een succesvolle uitvoering van een recreatieve en toeristisch beleidsnotitie alleen mogelijk is
wanneer er overeenstemming en samenwerking is tussen ondernemers en de gemeente;
i. vastgesteld moet worden in een samenspel tussen raad, college en ondernemers wat de
realistische kansen en mogelijkheden zijn binnen recreatie en toerisme in Oude IJsselstreek;

draagt het college op:
1. De mogelijkheden, samen met de raad en de toeristisch/recreatieve ondernemers, voor
een hogere ambitie verder te verkennen;
2. Een extern onderzoeksbureau een SWOT-analyse te laten uitvoeren naar het toeristisch
product in de gemeente en de regio;
3. Het organiseren van een expertmeeting in september 2019, met u als raad, college en de
toeristische ondernemers en Stichting Achterhoek Toerisme (StAT)
4. De uitkomsten gebruiken voor aanpassing van de beleidsnotitie, waarbij ook de
uitvoeringskosten en financiële middelen in beeld moeten worden gebracht;
5. De beleidsnotitie te agenderen voor de vergadercyclus van oktober/november 2019;

en gaat over tot de orde van de dag
Fractie CDA

Fractie Lokaal Belang

Guido Hakvoort

Marco Bennink

