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Korte inhoud :

Van de raad wordt een besluit gevraagd inzake de beleidsnotitie 'visie op toerisme 2017-2021' met uitvoeringsmatrix.
middels de bijgaande bijlagen.

Uithuizen, 20 oktober 2016

AAN DE RAAD.

Inleiding
De kaders voor toerisme zijn eind 2015 door u vastgesteld. De bijlage betreft een uitwerking hiervan voor het beleid op toerisme in 2017-2021.
Het beleid is interactief tot stand gekomen met stakeholders uit de sector.
Voorin de nota vindt u een korte samenvatting en de acties voor beleid zijn
in hoofdstuk drie verwoord en kunnen teruggevonden worden in de bijgevoegde uitvoeringsmatrix. De door u gemaakte opmerkingen bij de behandeling van de Kadernotitie eind 2015 zijn onderzocht en uitgewerkt in bijlage 4.
De goede kansen voor groei in de sector rechtvaardigen in onze ogen een
beperkt budget ter beschikking te stellen voor een duwtje in de goede richting en voor een cofinanciering van een project wat een economische spinoff teweeg kan brengen. Onze toeristische visie voor deze beleidsperiode
verwoorden we als volgt: 'EEMSMOND WIL DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE SECTOR TOERISME VERGROTEN'.
De landelijke sector toerisme heeft het rijksbeleid uitgewerkt en noemt drie
uitdagingen: vinden, verrassen en verbinden. Deze zijn ook in ons beleid
als uitgangspunt genomen. Verder is aan de hand van de werkateliers als
kapstok gekozen voor drie unique selling points: de Eemshaven met de
Noordkaap, Noordpolderzijl/Warffum en omgeving en het Jacobspad Uithuizen & ander actief toerisme.
Qua marketing wordt vooral gekoppeld aan de beleving van de Waddenzee, ons werelderfgoed. De regionale VVV Eemsdelta samen met Marketing Groningen doen hierbij de promotie voor ons. Er wordt nauw samengewerkt met de regio VVV Waddenland. Mocht het vanwege gemeentelijke herindeling logischer zijn om bij Waddenland aan te sluiten, dan kan dit
worden aangepast.
Wat als nieuw element is toegevoegd, is het onderdeel scenarioplanning,
gekoppeld aan een evaluatiemoment na twee jaar om als het nodig is de
koers bij te stellen.
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Financiën

Het budget voor uitvoering beleid Recreatie en Toerisme ad. €13.350
bestaat uit dekking voor bedragen van lidmaatschappen en uitvoering
door derden.

Het bedrag voor de regionale VVV ad €32.410 is opgebouwd uit €2
per inwoner en bestemd voor promotie van het toerisme. De nieuwe
interim manager van de regio VVV Eemsdelta probeert zelf ook inkomsten te generen om de begroting rond te krijgen. Van iedere vermelding bij Marketing Groningen door bedrijven krijgt de Eemsdelta
ook een percentage.

Tenslotte zijn er de reguliere middelen voor cofinanciering voor alles
wat met economische ontwikkelingen te maken heeft. Dit betreft een
bedrag van €37.805 structureel.
Hieronder de concrete acties uit de Visie op toerisme en dekking:

Actie 1&3: € 5.000,- voor informatievoorzieningen in het openbare
gebied en een bedrag van € 5.000,- voor vertalingen voor ondernemers

Actie 4: €10.000,- voor de aanleg van vijf openbare plaatsen en voor
de uitbreiding van camperplaatsen en/of campervoorzieningen bij
campings

Actie 5: € 5.000,- per jaar in 2017 en 2018 voor plannen NPZ

Actie 6: € 5.000,- in 2017 en in 2018 €10.000,- voor de Eemshaven
en Noordkaap

Actie 7: € 5.000,- in 2018 voor promotie van actief toerisme en Jacobspad verbonden met verblijfsrecreatie

Actie 9: € 15.000 in 2017 en € 30.000 in 2018 voor een aanvraag
uit het Waddenfonds van een vaarrondje in de gemeente.
Samengevat ziet dat er als volgt uit:

Omschrijving
Reguliere budgetten (4310.1230)
Gem. samenwerkingsprojecten
Beheer camperplaatsen
Onvoorzien
Subtotaal
Actie
1 en 3
Actie
2
Actie
4
Actie
5
Actie
6
Actie
7
Actie
8
Actie
9
Gevraagd incidenteel budget
Resterend budget

2017
37.805
-10.000
-5.000
-7.500
15.305
-10.000
0
-10.000
0
-5.000
-5.000
0
-15.000
30.000
305

2018
37.805
-12.000
-5.000
-15.000
5.805
-10.000
0
-10.000
0
-5.000
-10.000
-5.000
-30.000
65.000
805

Voor dekking van de tekorten ad €30.000 in 2017 en €65.000 in 2018 uit
de Algemene reserve, wordt uw raad dan ook toestemming gevraagd.
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Voorstel
De raad wordt voorgesteld om de beleidsnotie 'Visie op toerisme 2017-2021'
met de uitvoeringsmatrix vast te stellen.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

