
er* v Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT06681 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is o p e n b a a r 

* Onderwerp: B&W-advies: Meerjarenafspraken Toeristisch Bureau Hellendoorn 

Advies: 
1) Akkoord gaan met de meerjarenafspraken voor subsidieverlening met het Toeristisch Bureau 

Hellendoorn, zoals omschreven in de nota. 
2) Het TBH van uw besluit op de hoogte brengen. 
3) Uw besluit ter kennisname zenden aan de cie. ABZM. 

Besluit B en W: Co^^(Y\ OÖO^ 

Korte samenvatting: 

Deze nota behandelt de beoogde inhoud van de meerjarenafspraken met het Toeristisch Bureau Hellendoorn. 
Voorstel is om de komende vijf jaar het subsidiebedrag van C 90.000, - gelijk te houden, maar inhoudelijk een 
gewijzigd takenpakket mee te geven. Dit vooral vanwege wijzigende omstandigheden m.b.t. 
informatievoorziening en behoefte bij de gast/klant. 
Aanleiding: 
Sinds 4 jaar werkt de gemeente met meerjarenafspraken voor de subsidie voor het Toeristisch Bureau 
Hellendoorn (hierna: TBH). De huidige afspraken lopen t/m 2017. Het TBH heeft aangegeven graag weer nieuwe 
meerjarenafspraken te maken, omdat dit zorgt voor duidelijkheid over continuïteit en bedrijfsvoering. Daarnaast 
is geconstateerd dat het een prettige vorm van samenwerken in de hand werkt . Er kan meer op de inhoud 
gefocust worden. 

Relevante eerdere besluiten: 
nvt 

Doelstelling: 

Meerjarenafspraak subsidie. 

Oplossing: 
Een meerjarenafspraak zoals het TBH die voorstaat zegt iets over de hoogte van de subsidie over de komende 
jaren. Net zoals in de huidige systematiek, blijven we ook in 2018 en verder werken met een jaarlijkse verlening 
en vaststelling van de subsidie (o.b.v. een jaarverslag). 
Er is wel geconstateerd dat zowel gemeente als TBH behoefte hebben aan een aanscherping en wijziging van de 
taken zoals deze geformuleerd waren in de voorgaande subsidieafspraken. Dit komt vooral door het snel 
veranderende speelveld in de recreatief-toeristische sector en de rol die de lokale Tourist Info/VVV's daarin 
innemen. Tevens hebben we te maken met een gebruiker/klant die in toenemende mate gebruikt maakt van 
digitale hulpmiddelen om (toeristische) informatie tot zich te nemen. U zult begrijpen dat de 'klassieke' rol van 
de Tourist Info/VVV als fysiek infopunt langzamerhand minder van betekenis is. Tenslotte willen we een aantal 
afspraken meetbaarder maken dan voorheen. 
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Na ambtelijk overleg met het TBH is gekomen tot de volgende set van afspraken: 

1) Doelstelling: 
Het verder versterken en professionaliseren van de toeristische producten Hellendoorn en Sallandse Heuvelrug-

Twents Reggedal, door middel van promotie en marketing. Hierbij wordt ingezet op afstemming en aanbod van 
evenementen en een versterking van de toeristische informatievoorziening met samenwerking van ondernemers, 
horeca, middenstand, belangenorganisaties, Salland en Twente Marketing en de samenwerkende omliggende 
gemeenten. 

2) Kerntaken: 
De kerntaken van het TBH bestaan uit: 
Promotie en Marketing 
Vanuit een jaarlijks projectplan en marketing, projecten initiëren en uitvoeren die tot doel hebben het promoten 
van Hellendoorn als aantrekkelijke toeristische bestemming. Hierbij wordt in ieder geval gewerkt aan: 

» het uitdragen en verder laden van het beeldmerk 'Hellendoorn Natuurlijk Avontuurl i jk ' voor lokaal niveau, 
i.s.m. de stakeholders. Op landelijk niveau wordt gebruik gemaakt van het beeldmerk Twente. Doel is 
om in 2020 minimaal b0

o

Zo van de leden van het TBH ons toeristisch beeldmerk te laten voeren. In 2017 
is dat ca ìb

0

Zo. 
» Verdere ontwikkeling van items en producten met ons zelf ontwikkelde beeldmerk. Voorbeelden hiervan 

zijn de wandelboekjes, plattegronden en onze infomap voor toeristen. We verlangen jaarlijks tenminste 2 
nieuwe producten die ontwikkeld zijn met het beeldmerk. 

» het meertalig aanbieden van deze website (Engels en Duits). 
» het opzetten van een mediabank voor leden. Hiermee wordt bereikt dat leden kunnen beschikken over 
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bedrijfswebsites verbetert met als doel een meer eenduidige uitstraling. We verlangen een beeldbank 
met ten minste 1000 items. 

» het opzetten en onderhouden van een mobiele versie van de website. 

Gastheerschap en informatievoorziening 
We willen inzetten op het verbeteren van de persoonlijke ontvangst van gasten. Dat gaan we bereiken door 
meer ti jd te investeren in onderling (tussen ondernemers) kennis te wisselen en het netwerk te vergroten. Doel 
is om overal hetzelfde verhaal te laten vertellen. Hiervoor is het nodig dat accommodatiehouders elkaar kennen 
en onderling weten te schakelen. Zoals eerder aangegeven neemt de belangstelling voor een fysieke Tourist 
info/VVV af. Informatie gaat bij bedrijven vooral online. Met de samenwerkende lokale ondernemers (HORT) 
wordt afgestemd op welke stromen van informatie ingezet gaat worden. Hierbij denken wij aan online, maar ook 
fysiek in de vorm van bv infozuilen op locatie. 

» TBH blijft de welkomstmap (oplage 4.500 per jaar) leveren aan ondernemers. De afgelopen twee jaar 
hebben we veel positieve reacties van ondernemers hierop ontvangen, dus continueren wij dit product. 

» De kinderbelevingskaart is ook een succes. In WT4-verband gemaakt en wordt de komende jaren 
doorontwikkeld. 

» We verlangen tenminste 5 nieuwe items (zoals bv de kinderkaart) in de welkomstmap in de komende 
looptijd. 

» UIT-agenda/flyer blijft bestaan met de maandelijkse evenementen/uitjes. 

Evenementen en activiteiten 
Op lokaal schaalniveau coördineert en promoot het TBH diverse evenementen. De activiteitenkalender wordt 
bijgehouden en de evenementgegevens worden gedistribueerd naar diverse (online kanalen). Het gaat hierbij 
vaak om de niet-commerciële en/of kleinere evenementen, die veelal op vrijwilligers leunen en waar overwegend 
geen grote budgetten voor beschikbaar zijn. De gemeentelijke promotiemiddelen worden hier gebruikt en er vindt 
via het TBH afstemming plaats. 
Samenwerking 
Overkoepelend is het versterken van de samenwerking ook een taak van het TBH. Samenwerking is geen doel 
op zich, maar een middel om het recreatief netwerk te versterken en te vergroten wat bijdraagt aan een sterkere 
sector met een hogere kwaliteit. Ook de samenwerking buiten de gemeentegrens is evident. Onze gasten 
stoppen niet bij onze gemeentegrens en de gasten in onze buurgemeenten ook niet. Voor samenwerking moeten 
we bereid zijn om van binnen naar buiten te kijken en omliggende gebieden te betrekken in onze 
werkzaamheden. Daarbij hoort een mindset van geven en nemen. Tevens treedt het TBH als klankbord op voor 
het hernieuwde ondernemersplatform HORT. 
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Binnen Twente (de 14 gemeenten) heeft de gemeente afspraken gemaakt over de samenwerking. Dit is 
doorvertaald in de Marketing visie Toerisme Twente van Twente Marketing. Dit document heeft gevolgen voor 
de rol die het TBH in dit speelveld inneemt. Van belang is die rol ook in onze nieuwe afspraken mee te nemen. 

Marketing visie Toerisme Twente 
De TTI/VVV's spelen een belangrijke rol in de ketenorganisatie en zijn medebepalend voor de mate van succes 
van toeristisch Twente. Belangrijk is dat de TTI/VVV's nauw samenwerken met de lokale ondernemers maar 
tevens ook het belang van de positionering van Twente als geheel inzien. Samenwerking en transparantie tussen 
Twente Marketing en de TTI /VVV's, waarbij de meerjarenvisie het uitgangspunt vormt, zijn daarbij cruciaal. 
Ten behoeve van een efficiënte en effectieve ketenorganisatie zijn de volgende gezamenlijk prestatieafspraken 
vastgesteld vanuit het perspectief "Wij zijn Twente" : 
1 . De gemeentelijk georganiseerde Twente Tourist Info's (TTI's), in welke organisatievorm en omvang dan ook, 
vormen de basisvoorziening voor het ondersteunen en faciliteren van de ketenorganisatie van de 
vrijetijdseconomie van Twente. 
2. De TTI's faciliteren de VTE-ondernemers in hun eigen gemeente in ieder geval voor het: 

a) organiseren van de informatievoorziening (waaronder de activiteitenagenda). 
b) online gastheerschap. 
c) collectief ontwikkelen van producten en/of diensten. 
d) toerusten en versterken van het ondernemerschap. 

3. Intensivering van de samenwerking op bovengemeentelijk niveau en deelnemen aan de versterking van de 
VTE-ketenorganisatie Twente. 
4 . In geval van toeristische promotie van het gemeentelijke schaalniveau, gericht op de omliggende regio, wordt 
nadrukkelijk de verbinding met Twente in beeld gebracht, minimaal met de payoff "Twente. Landgoed van 
Nederland" en de bijbehorende Twentse vlag. 

Opgemerkt dient te worden dat indien de werkzaamheden voor Twente Marketing meer uren vragen dan 
gemiddeld, het TBH wel op basis van na-facturatie werk kan verrichten voor Twente Marketing. Dit om te 
voorkomen dat er te veel uren ingezet worden zonder dat daar middelen tegenover staan. 

Salland Marketing en Marketing Sallandse Heuvelrug 
Het TBH is en blijft nauw betrokken bij de marketing vanuit Salland en die van de Sallandse Heuvelrug in 
bijzonder. Een vaste set van afspraken zoals in Twente is er nog niet, maar de verwachting is dat ook voor het 
Sallandse gedeelte daar binnen redelijke termijn meer duidelijkheid over komt. Zo is het marketingplan van de 
Sallandse Heuvelrug nagenoeg afgerond en zijn de samenwerkende gemeenten in Salland bezig met het 
opstellen van het Salland Kompas (naar voorbeeld Vechtdal). Prestatieafspraken zoals ook bij Twente zijn zeker 
niet ondenkbaar. Ook in de uitvoering van projecten blijft het TBH een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Paarse Loper het geval is (samen met Toerisme Rijssen-Holten en IVN). 

3) Doelgroepen 
De (potentiële) verblijfstoerist en dagrecreant: het gaat hier zowel om het behouden en vermaken van de 
bestaande bezoekers als het aantrekken en vermaken van nieuwe verblijfstoeristen en dagrecreanten. 
De ondernemers en partijen die belangen hebben in of belangrijk zijn voor de recreatie en toerisme in de 
gemeente Hellendoorn (recreatief-toeristische ondernemers, horeca, middenstand, evenementenorganisaties, 
natuurorganisaties, lokale en bovenlokale belangenorganisaties). 

4) Kwaliteit 
Het TBH is een professionele instelling en heeft gekwalificeerd personeel in dienst. Daarnaast maakt het TBH 
deelname van haar medewerkers aan cursussen mogelijk, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft. 
TBH focust zich op online dienstverlening. 

5) Toegankelijkheid 
Het Toeristisch Bureau Hellendoorn beheert de toeristische website en draagt zorg voor het feit dat alle 
relevante informatie over recreatie en toerisme op deze site staat vermeld en houdt deze actueel. 

6) Voorschotverlening 
De subsidie wordt halfjaarlijks bevoorschot. 

7) (Financiële) verantwoording 
» Het Toeristisch Bureau Hellendoorn zal in het kader van de gemeentelijke planning- en controlecyclus 

korte bondige rapportage geven waarin een beeld wordt geschetst van de voortgang c.q. afwijkingen ten 
opzichte van de begroting en de taakstellingen. 
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» Het Toeristisch Bureau Hellendoorn draagt zorg voor een deugdelijke ingerichte administratie. Per 
kalenderjaar zal het Toeristisch Bureau Hellendoorn rekening en verantwoording afleggen omtrent het 
plaatsvinden van de activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten aan de hand van een 
jaarrekening en een jaarverslag (via COH). 

» De rapportage en het inhoudelijk jaarverslag omvatten minimaal de indicatoren genoemd in de 
beschikking die jaarlijks door de gemeente wordt opgesteld. 

8) Reserves 
Overschotten ten opzichte van het toegekende subsidiebedrag komen ten gunste van het Toeristisch Bureau 
Hellendoorn met dien verstande dat: 

» Het maximaal aanvaardbare percentage onbestemde reserve '\00Zo bedraagt van het toegekende 
subsidiebudget per jaar; 

» Overschotten van meer dan 10*^6 van het totale subsidiebudget, die het gevolg zijn van het niet 
realiseren van de op hoofdlijnen overeengekomen prestaties of als gevolg van vermindering van de 
personeelsformatie, in evenredigheid terugvloeien naar de gemeente; 

» Het Toeristisch Bureau Hellendoorn gerechtigd is de onbestemde reserve aan te spreken, mits het 
investeringen overeenkomstig de doelstelling van de instelling betreft; 

» Gekweekte rente over reserves aan deze reserves toegevoegd dient te worden. 
» Aan de jaarrekening het Toeristisch Bureau Hellendoorn een overzicht toevoegt van het verloop van de 

bestemde en onbestemde reserves. 

9) Vaststelling subsidie 
De vaststelling van de definitieve subsidie vindt plaats nadat de gemeente de jaarrekening over dat jaar heeft 
ontvangen. 

10) Tekortkomingen 
De gemeente kan het verstrekken van voorschotten opschorten indien het Toeristisch Bureau Hellendoorn de 
genoemde verplichtingen en/of kerntaken niet volledig nakomt. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de 
verplichtingen die aan deze beschikking zijn verbonden, kan de subsidie geheel worden stopgezet of worden 
teruggevorderd. 

Effecten: 
nvt 

Planning: 
nvt 

Financiële consequenties: 
In de meerjarenbegroting is een bedrag van C 90.000, - opgenomen voor de subsidiëring van het TBH. Er zijn 
derhalve geen budgettaire consequenties. We beogen een nieuwe meerjarenafspraak voor 5 jaar, volgens het 
volgende stramien: 

Jaartal 2018 2019 2020 2021 2022 
Subsidiebedrag C 90.000,- C 90.000,- C 90.000,- C 90.000, - C 90.000, -

Personele consequenties: 
nvt 

Juridische consequenties: 
Tegen de afzonderlijke subsidiebeschikking kan bezwaar worden gemaakt. 

Informatisering I Automatisering: 
nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
nvt 
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Communicatie: 
Met het TBH wordt periodiek overleg gevoerd op operationeel en bestuurlijk niveau. 

Overige consequenties: 
nvt 
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