
MEMO van college aan de raad

datum : 12 juli 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 15 juli 2011)

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme 

(Toerismefonds) eerste helft 2011

Portefeuillehouder : Cees Roem

Inlichtingen bij : Linda de Groot

Aanleiding 
Middels deze memo wil ons college uw raad informeren over de totale bestedingen gedaan 
in de eerste helft van 2011 met betrekking tot de bestemmingsreserve Toerisme 
(Toerismefonds).

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2008 een toerismefonds ter waarde 
van 
€ 50.000 per jaar in te stellen. Dit is opgenomen in de meerjarenbegroting. Vanaf 2011 wordt 
hier jaarlijks nog € 37.645 aan toegevoegd. Dit heeft te maken met het bedrag dat is 
vrijgekomen door de opheffing van de stuurgroep Recreatie & Toerisme (€ 70.000) en de 
structurele uitname uit het Toerismefonds van € 32.355 voor de VVV-subsidie1.

Uitgangspunten van het toerismefonds zijn:
- gelden uit het toerismefonds worden besteed aan projecten die de toeristische sector 

een impuls kunnen geven;
- het gaat om een eenmalige, dus geen structurele investering;
- uitzondering hierop is een project dat een langere realisatieperiode heeft; 
- projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf, maar ook door 

particulieren, ondernemers of instellingen die tot doel hebben het toeristisch cluster 
van onze gemeente te versterken;

- besluitvorming vindt plaats door het college na ambtelijk advies.

Kernboodschap  
In de eerste helft van 2011 bedraagt de uitname uit het toerismefonds € 33.200. Dit betreft 
een uitname van € 33.000 ten bate van de VVV subsidie2 en € 200 voor foto’s die zijn 
gebruikt in de advertentie in de bijlage bij National Geographic magazine Duitsland, in de 
lente van 2011. 

                                        
1 Raadsbesluit 27 oktober 2009
2 Raadsbesluit 11 november 2010



Overzicht Toerismefonds:
Toerismefonds Beschikbaar Uitnamen

Restant 2010 € 33.1053

Primitieve begroting 2011 € 87.976 
Totaal €121.081

Uitnamen eerste helft 2011                € 33.200
Restant                  € 87.881

                                        
3 Per abuis zijn de uitnamen uit het Toerismefonds in de tweede helft van 2010 (€ 5.741,18) niet aan 
de reserve onttrokken. Gezien de hoogte van het bedrag en omdat de jaarrekening 2010 reeds is 
vastgesteld, is besloten dit niet te corrigeren. Zie bijlage II.



Bijlage I
(voorpagina ‘Heritage of our World magazine’, dat als bijlage bij National Geographic magazine 
Duitsland is uitgebracht, in de lente van 2011).



De advertentie van de gemeente Bergen in het magazine:



Bijlage II

Toerismefonds 2010 Beschikbaar Uitnamen

Restant 2009 € 15.129
Primitieve begroting 2010 € 50.151
Totaal € 65.280

Uitnamen eerste helft 2010 (zie bijlage I)                € 32.175
Restant                  € 33.105

Uitnamen tweede helft 2010
Eindafrekening actieplan 2009      € 4.291,18   
Rekerepad     € 1.423,00
Totaal factuur RVVV Hart van Noord-Holland      € 5.714,18

Totale uitname 2010      € 37.889,18
Restant toerismefonds 2010      € 27.390,82

Bovenstaand schema4 geeft aan dat een resterend bedrag van € 27.390,82 in het toerismefonds van 
2011 zou worden opgenomen. Per abuis zijn echter de uitgaven gedaan in de tweede helft van 2010 
(€ 5.714,18) niet aan de reserve onttrokken. Gezien de hoogte van het bedrag en omdat de 
jaarrekening 2010 inmiddels is vastgesteld, is besloten dit niet te corrigeren. 

                                        
4 Opgenomen in het b&w advies ‘verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme 
(Toerismefonds) tweede helft 2010’ d.d. 18-01-2011


