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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 26 maart 2020 

Zaaknummer : 70846 

Onderwerp: : Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 vast te stellen 

 

Aanleiding 
De gemeente Oude IJsselstreek is een aantrekkelijke gemeente. Samen met onze inwoners en bedrijven werken we 
dagelijks aan de aantrekkelijkheid, om deze te behouden en te versterken. Zo willen we onder meer de kansen en 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme van onze mooie groene grensgemeente benutten. Die kansen en 
mogelijkheden zijn onder meer samen met Stichting Achterhoek Toerisme en diverse toeristische ondernemers en de 
Plattelandsraad onderzocht. We hebben goed geluisterd naar de wensen en behoeften van onze toeristische sector en 
dat vertaald naar de Beleidsnotitie Toerisme & Recreatie 2020-2024. 

 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Met het vaststellen van de Beleidsnotitie Toerisme & Recreatie 2020-2024 is de basis gelegd voor een impuls aan de 
vrijetijdssector. Deze sector is een belangrijk onderdeel van onze economie, zorgt voor werkgelegenheid en houdt Oude 
IJsselstreek aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.  
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1   We stimuleren een belangrijke sector van onze lokale en regionale economie 

We stimuleren de economie en verhogen de leefbaarheid van onze regio. Een veelzijdig aanbod en een  
positief toeristisch en recreatief imago vergroot de aantrekkelijkheid voor zowel inwoners en bezoekers, maar 
ook voor investeerders. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het economisch ecosysteem, het 
lokale en regionale vestigingsklimaat, de krappe arbeidsmarktsituatie en vitaliteit van de regio.  

 

1.2   De voorliggende beleidsnotitie is tot stand gekomen na een brede consultatie 
Bij de totstandkoming van de beleidsnotitie zijn vele partijen betrokken geweest en hebben zij allen kansen en 
wensen kenbaar gemaakt voor een ontwikkelperspectief van de toeristische en  
recreatieve sector. Ook zijn tijdens een expertmeeting van college en raad trends en ontwikkelingen 
gepresenteerd en is geïnventariseerd welke aanvullende initiatieven een bijdrage kunnen leveren  
aan het gewenste ambitieniveau. Dit alles is samengevoegd en gepresenteerd in de voorliggende beleidsnotitie. 
De raadswerkgroep heeft al eerder kennis genomen van het concept, welke (na een enkele aanpassing) ter 
vaststelling nu aan de raad wordt voorgelegd. 

 
 

1.3 We dragen bij aan de regionale versterking van het toeristisch recreatief product 
Een recreant/toerist komt niet op bezoek naar een gemeente, maar kiest (bewust) een bestemming in een 
omgeving zoals de Achterhoek en onderneemt daarna diverse activiteiten in de regio. Een impuls geven op 
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lokaal niveau draagt daarmee ook bij aan de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van de regio. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de afronding van de Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030. Voorliggende 
beleidsnotitie van de gemeente Oude IJsselstreek sluit daar op aan en draagt daar aan bij. 

 
1.4 Het bestaande toeristische beleid was aan vervanging toe 

Het bestaand gemeentelijk toeristisch recreatief beleid is ondertussen ruim 10 jaar geleden vastgesteld. 
Ondertussen zijn marktomstandigheden en wensen van de toerist en recreant gewijzigd en dienen zich nieuwe 
kansen aan. Deze gewijzigde omstandigheden hebben we benut om deze economische sector te versterken. 

 
2.1 De raad is bevoegd beleidsnotities als kader vast te stellen 

De raad is bevoegd beleid vast te stellen en als kader voor nadere uitwerking en uitvoering aan het college  
mee te geven. 

 
 

 

Kosten, baten, dekking 
Met de vaststelling van de Beleidsvisie Toerisme & Recreatie 2020-2024 zijn geen kosten gemoeid. In die zin heeft het 
besluit geen directe financiële gevolgen (kosten, baten of dekking). 
 

Uitvoering 

Planning 

In vervolg op de vaststelling van deze beleidsnotitie wordt een globaal onderzoek uitgevoerd naar de opzet en 
haalbaarheid van in de notitie genoemde additionele initiatieven (toeristische ontwikkeling van de Oude IJssel, (unieke) 
overnachtingsmogelijkheden een museale ontwikkeling gericht op kunst en cultuur) en welke kostendragers hiervoor in 
beeld zijn. Mocht de haalbaarheid positief blijken wordt een aanvullend uitnodigingskader voor realisatie opgesteld. 
Financiële dekking voor dit onderzoek komt uit de jaarlijkse begroting. 
 
 
Financiën 
In de meerjarenbegroting zijn financiële middelen opgenomen waarmee we het huidige recreatief-toeristisch 
voorzieningenniveau in grote lijnen op peil kunnen houden. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma met een 
overzicht van projecten en initiatieven die we in het betreffende jaar willen uitvoeren via de gebruikelijke plannings- en 
begrotingscyclus voor. 
 
Voor de realisatie van omvangrijke additionele initiatieven om het toeristisch product op een substantieel hoger plan te 
tillen, bieden we ontwikkelruimte aan marktpartijen, zoeken we naar mogelijkheden om gebiedsarrangementen (inzet 
van revenuen) tot stand te brengen en doen we waar mogelijk een beroep op subsidieregelingen. Indien realisatie van 
deze omvangrijke initiatieven een gemeentelijke financiële bijdrage vereist, wordt dit tijdens de jaarlijkse 
begrotingscyclus in beeld gebracht en kan de raad daarin afwegingen maken en prioriteiten stellen. 
 

Personeel 

Voor de uitvoering van de beleidsnotitie 2020-2024 doen we een beroep op de inzet van maatschappelijke partners en 
(toeristische) ondernemers.  

Evaluatie/verantwoording 

Financiële verantwoording vindt plaats via plannings- en begrotingscycli. 

 
Communicatie 
We blijven met de toeristisch ondernemers in gesprek om samen de ambities te verwezenlijken. 
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Bijlagen: 

1. Begeleidingsblad Beleidsnotitie 
Toerisme en Recreatie 2020-2024 

2. Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 
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Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

 

 


