
Motie 
Versterking toeristische economie

Onderwerp: versterking toeristische economie

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): John Haverdil (PvdA)
Heini Peters (SP)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

Constateert dat:
1. toerisme nu, en zeker in de toekomst, een belangrijk onderdeel is en wordt van de economie 

in de Achterhoek (nu al goed voor 5% van de werkgelegenheid in de gemeente Oude 
IJsselstreek); 

2. toerisme & recreatie de nieuwe en toekomstige economische dragers worden en ook nieuwe 
mogelijkheden en kansen biedt op allerlei gebieden en niveaus;

3. de gemeenteraad zijn zorgen heeft uitgesproken over het ontbreken van een goed 
additioneel toeristisch recreatief beleid;

4. de gemeenteraad daartoe een raadsbreed gesteunde motie heeft ingediend op 22 mei 2019;
5. de versterking van de toeristische economie zich richt op twee kaders, een strategisch- en 

beleidsmatig kader en een operationeel kader.

Is van mening dat:
1. het gezamenlijk als college en raad verder ontwikkelen van een additioneel toeristisch 

beleidskader (middels expertmeetings) betreft het strategische- en beleidmatige kader;
2. het ondersteunen van concrete initiatieven van en door de samenleving betreft het 

operationele kader;
3. bijvoorbeeld: de ondersteuning van de opgehaalde ideeën van het bestuur van het DRU-

Industriepark (hotel en een nieuw museum met nationale/internationale allure) en de 
voorbeelden zoals die zijn genoemd in de concept beleidsnotitie recreatie en toerisme te 
rangschikken binnen het operationele kader;

Verzoekt het college om:

a. in samenwerking met relevante derden en in combinatie met de genoemde nieuwe 
ruimtelijke plannen en ontwikkelingen een additioneel toeristisch recreatief concept te 
ontwikkelen waarbij wordt ingezet op het hoogwaardige toeristische en recreatieve 
voorzieningen;

b. initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan dit doel te supporten en mogelijk verder te 
helpen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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