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Voorgestelde beslissing
1. De Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 vaststellen.
2. Kennisnemen van de bijlagen 1 en 2

Aanleiding
Ter versterking van het recreatief-toeristisch aanbod en het ondernemersschap binnen onze gemeente is is
de Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
ambitie die ter zake in het Coalitieprogramma is opgenomen en de toezeggingen die hierover aan uw raad
zijn gedaan.

Wat wordt met beslissing bereikt
Door het actualiseren en vaststellen van het vrijetijdseconomiebeleid binnen onze gemeente is het duidelijk
waarop we de komende jaren inzet plegen om het recreatief-toeristisch aanbod binnen onze gemeente te
versterken en het ondernemersschap binnen de VE-sector een impuls te geven.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1
Het bestaande Toeristisch beleid is aan vervanging toe:
Het bestaande Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) dateert alweer van 2009 en is dus 10 jaar
oud en aan vervanging toe. Met de voorliggende beleidsnotitie wordt hieraan invulling gegeven.
1.2
De Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 is een leidraad om het recreatief-toeristisch
aanbod en het ondernemerschap binnen onze gemeente te verbeteren;
Een goed recreatief-toeristisch aanbod geeft een impuls aan de leefbaarheid binnen onze gemeente en is
van belang voor een goed ondernemersklimaat voor de VE-bedrijven die binnen onze gemeente actief zijn.
1.3
De voorliggende Beleidsnotitie geeft uitvoering aan de ambitie zoals op dit punt in het
coalitieprogramma is opgenomen en aan uw raad is toegezegd;
Ons college heeft versterking van het recreatief-toeristisch klimaat binnen haar Coalitieprogramma
geprioriteerd en de uitwerking is ook toegezegd aan uw raad. Met de voorliggende beleidsnotitie wordt
hieraan invulling gegeven.
2.1 Bijlagen 1 en 2 geven een goed inzicht in wat er de afgelopen jaren is uitgevoerd, wat er momenteel in
uitvoering is en welke projectinitiatieven in de toekomst mogelijk opgepakt kunnen worden en waaraan op
basis van een selectie budgetten worden toegekend
De Beleidsnotitie geeft een thematisch en gebiedsgericht overzicht waar opgaven en kansen liggen,
hetgeen vervolgens is vertaald in concrete beleidsaanbevelingen. Groslijst Bijlage 2 betreft een groslijst van
project ideeën die een impuls geven aan de VE-sector. Per jaar wordt in afstemming met het
maatschappelijk veld een jaarprogramma met uitvoeringslijst opgesteld en daarna vastgesteld door het
college van B&W. Activiteiten waarvoor trekkers en cofinanciering beschikbaar zijn worden geprioriteerd.
Dit draagt bij aan het omzetten van ambities en bijbehorende budgetten naar concreet uitgevoerde
maatregelen waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat.
2.2 De raad stelt beleid vast en de uitvoering daarvan ligt bij het college:
Het is aan u als raad om beleid door vaststelling te verankeren. De uitvoering van beleid ligt bij ons college.
Bijlagen 1 en 2 worden daarom ter kennisname aan u als raad aangeboden.
.

Kanttekeningen
Gezien het grote aantal wensen, zullen er binnen de beschikbare budgetruimte en menskracht, prioriteiten
moeten worden gesteld en waar mogelijk worden aangehaakt bij regionale initiatieven.

Kosten, baten, dekking
Projecten die concreet uitvoerbaar zijn, waaraan betrokkenen uit het veld inzet willen leveren en liefst ook
sprake is van co-financiering, worden met voorrang opgepakt. Dit binnen de beschikbare budgetruimte.

Uitvoering
Uitvoering van projecten ligt bij regio-coördinator Helga Oldenhave van StAT en collega Melinda Meijer en
bij diverse externe partijen.
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