
 
 
Agendapunt :  10. 
Voorstelnummer : 11-80 
Raadsvergadering :  25 november 2008 
Naam opsteller : Thea Olivier 
Informatie op te vragen bij : Thea Olivier 
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp:  besteding Toerismefonds 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. in te stemmen met de uitgangspunten van het Toerismefonds 

2. in te stemmen met het voorstel van de besteding in 2008 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2008 een Toerismefonds 
(bestedingsreserve) ter waarde van € 50.000 in te stellen. Dit is opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 
 
Het fonds is in het leven geroepen om een gebaar naar het toeristisch bedrijfsleven te 
maken. Omdat de toeristenbelasting in 2008 is verhoogd, is besloten een deel van de extra 
inkomsten te storten in een Toerismefonds.  
 
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 

ondernemers of toeristische organisaties als de stuurgroep Toerisme en Recreatie en de 
VVV; 

- voorstellen worden ter advisering voorgelegd aan de stuurgroep Toerisme en Recreatie; 
- besluitvorming vindt plaats door het college. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het Toerismefonds komt ten goede aan de toeristische sector in de gemeente Bergen. Als 
de raad “ja” zegt, worden middelen uit dit fonds besteed aan toeristische projecten. 
Op deze wijze wordt het voor toeristische ondernemers transparant hoe de gemeente 
inkomsten uit de toeristenbelasting investeert in de toeristische sector. 
  

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Het onderwerp wordt nu aan de raad voorgelegd om het Toerismefonds nog in dit jaar te 
benutten.  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De stuurgroep Toerisme en Recreatie is betrokken geweest bij het voorstel van de 
besteding. 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Als het Toerismefonds niet zou bestaan, kunnen de genoemde projecten alleen worden 
uitgevoerd als het reguliere toerismebudget wordt verhoogd. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Als de raad positief beslist, worden de genoemde projecten nog in 2008 gerealiseerd. Het 
college zal hierover worden gerapporteerd. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In het Toerismefonds (bestemmingsreserve) wordt jaarlijks vanaf 2008 € 50.000 gestort.   
Voorstel is om in 2008 € 25.000 te onttrekken aan dit fonds  en in 2009 en 2010 € 10.000. 
Voor besteding: zie onderstaande tabel.  
In de bijlage vindt u de begrotingswijziging.  
 
Besteding Toerismefonds 2008 

 2008 2009 2010 
Wandelroutenetwerk € 10.000 € 10.000 € 10.000 
Ontwikkeling MERK Bergen1 € 10.000   
Wandelfolder Rekerepad €   5.000   
 € 25.000   

 
Voor de besteding van het Toerismefonds in 2009 (totaal € 75.000) wordt begin 2009 een 
plan aan college en raad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit geeft het college d.m.v. het Toerismefonds een impuls aan de toeristische 
sector. 

  
 
 
 
 
Bijlagen:   
1. Begrotingswijziging 
 
 
Bergen, 17 september 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 

                                                 
1 Toelichting MERK Bergen wordt in een separaat collegeadvies gedaan. (Evaluatie Stuurgroep Toerisme 
en Recreatie 2008 en planvorming 2009) 
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