MEMO van college aan de raad
datum

: 18 januari 2011

aan

: Gemeenteraad

van

: College

onderwerp

: verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme (Toerismefonds)
tweede helft 2010

Portefeuillehouder : Cees Roem
Inlichtingen bij : Linda de Groot (396)

Aanleiding
Middels deze memo wil ons college uw raad informeren over de totale bestedingen gedaan in de
tweede helft van 2010 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.
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 tweede helft van 2010 bedraagt de uitname uit het toerismefonds € 5.714,18. Dit betreft de
eindafrekening van het actieplan van de Regio-VVV Hart van Noord-Holland (voorheen RVVV
Schiereiland Noord-Holland Midden) in 2009 en kosten met betrekking tot het realiseren van een
folder over het Rekerepad.
De totale uitnamen uit het toerismefonds in de eerste helft van 2010 bedragen € 32.175 (zie
bijlage I).
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Een totaaloverzicht van de uitnamen in 2010 volgt hieronder:
Toerismefonds
Restant 2009
Primitieve begroting 2010
Totaal
Uitnamen eerste helft 2010 (zie bijlage I)
Restant

Beschikbaar

Uitnamen

€ 15.129
€ 50.151
€ 65.280
€ 32.175
€ 33.105

Uitnamen tweede helft 2010
Eindafrekening actieplan 2009
Rekerepad
Totaal factuur RVVV Hart van Noord-Holland

€ 4.291,18
€ 1.423,00
€ 5.714,18

Totale uitname 2010

€ 37.899,18

Bijlagen
Bijlage I : overzicht uitnamen uit toerismefonds eerste helft 2010
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Bijlage I
Uitnamen uit toerismefonds eerste helft 2010
Toerismefonds tweede helft 2010
Beschikbaar Begroot
Restant 2009
Primitieve begroting 2010
Totaal

€ 15.129
€ 50.151
€ 65.280

Uitnamen eerste helft 2010
Restant

€ 32.175
€ 33.105

B&W 29/01/2008
Wandelroutenetwerk BAH
B&W 16/02/2010 (VVV-actieplan 2010)
Meimaand-fietsmaand-campagne
Jonge Gezinnen-campagne Duitsland
advertentie VVV accomodatiegids 2010
search marketing
voortgangsoverleg activiteitenplan

€ 10.000

Uitnames

Uitgaven

€ 10.000 € 10.000

€ 7.325
€ 4.475
€ 2.175
€ 7.000
€ 1.200
€ 22.175 € 22.175

Totale uitgaven

€ 32.175
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