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Bedum, 23 november 2020.
Aan College en Raad Gemeente Het Hogeland.
Betreft: Raadsvoorstel Toeristische organisatie Het Hogeland - 25 november 2020.
Geachte College , Geachte Raadsleden,

Na een lange voorbereiding zal dan eindelijk in de Raad worden gesproken over Toeristische
regiomarketingorganisatie het Hogeland. Het College is voornemens om met de stichting Promotie
Waddenland een meerjarige relatie aan te gaan op grond van het plan "Eén toeristische
regiomarketingorganisatie in de gemeente Het Hogeland". Door ondernemers voor ondernemers.
Het plan is ingediend door de stichting Promotie Waddenland met instemming van de
ondernemersvereniging Bedum ( pagina 4 van het Raadsvoorstel).
Zoals in de voorliggende stukken wordt weergegeven is de voorzitter van de Bedrijvereniging Bedum
Jakob Roorda op verzoek van de Henk van der Velde , voorzitter Stichting VVV Het Hogeland Bedum
bij de bespreking van het conceptplan aangeschoven. Er heeft helaas over het plan geen enkele
terug koppeling plaats gevonden naar bestuur en leden van de Bedrijvereniging Bedum.
De secretaris van de Bedrijvenvereniging Bedum heeft op een vraag van de VVV Het Hogeland
Bedum geantwoord , dat " voorzitter op persoonlijke titel heeft gesproken...".
Daaruit moeten we concluderen dat in het Raadsvoorstel onder punt 7. Inbreng belangstellenden ,
de opmerking "met instemming van de ondernemersverenging Bedum" de Raadsleden onjuist en
verkeerd worden geïnformeerd.
Eén van de criteria voor het besluit is dat de organisatie aantoonbaar draagvlak van de ondernemers
kan overleggen. Ondernemers zullen financieel moeten bijdragen in de organisatie , maar als men
over het hele plan niet is geïnformeerd en er binnen de Bedrijvenvereniging Bedum geen
besluitvorming heeft plaats gevonden valt een deel van het draagvlak weg.
Uit de resultaten van het digitaal onderzoek blijkt dat de Respondenten per regio voor wat Bedum
betreft 21,4% heeft ingebracht. Rest is van Top of Groningen en Waddenland. Kijk je naar de vraag
Toeristische informatiepunt of VVV , dan scoort Bedum in verhouding hoog met behoud van VVV.
In tegenstelling van een opmerking in uw schrijven van 9 juli Z.HHL.014834 waar geschreven wordt
op pagina 2 ....en ook de ondernemersvereniging Bedum hebben aangegeven dat zij geen
meerwaarde hechten aan de merknaam VVV....
Wij vragen ons ernstig af waarop u die mening en conclusie baseert.

Al met al vraagt u aan de Raad om ... wensen en bedenkingen kenbaar te maken die dan verder
verwerkt kunnen worden tot definitieve besluitvorming.
Door onjuiste informatie naar de Raad kan er naar onze mening op dit moment geen besluitvorming
plaats vinden. Wij willen U en de Raad dan ook vragen om dat op te schorten.
VVV Het Hogeland Bedum heeft constructief meegewerkt aan de voorbereiding van het conceptplan.
VVV Het Hogeland Bedum is nog steeds bereid om een constructieve bijdrage te leveren als
onderdeel in de Toeristische Regiomarketingorganisatie Het Hogeland.
In afwachting ,
Met vriendelijke groeten,

Henk van der Velde, voorzitter St.VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen
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