
 

Raadsvergadering d.d. 26 maart 2013 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 maart 2013. 
 
Onderwerp:        Brief college aan gemeenteraad (Subsidie Tourist Infopunten (TIP’s) 
                                          2013) 
 
Portefeuillehouder:        Op voorstel van de fracties van Gemeentebelangen en CDA 
Behandelend ambtenaar:  -- 
Doorkiesnummer:              050-3095038/050-3092957 
E-mail adres:                     p.vanes@home.nl/hwiersema50@hotmail.com 
Gevraagd besluit:        Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Bijlagen:                            - brief burgemeester en wethouders aan gemeenteraad, d.d. 15-1-2013 

- concept notitie “promotie, marketing en informatievoorziening vrijetijds- 
  economie Tynaarlo”.  

 
 

Toelichting 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft de gemeenteraad bij brief 
van 15 januari geïnformeerd over de subsidie aan de TIP’s (Tourist Infopunten). Deze brief lag bij de 
stukken voor de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 februari jl. ter inzage (agendapunt 19; 
informatie uit/namens het college).  
 
De fracties van Gemeentebelangen en CDA hebben in die vergadering aangegeven deze brief te willen 
bespreken. Deze bespreking is hierbij aan de orde. Voor de volledigheid wordt naast de brief van het 
college aan de gemeenteraad, ook de concept van de notitie “promotie, marketing en 
informatievoorziening vrijetijdseconomie Tynaarlo” bij de stukken gevoegd. Deze notitie is nog niet 
vastgesteld. Het betreft hier nadrukkelijk een concept omdat het inspraaktraject op deze notitie nog 
gaande is (inspraak loopt tot 4 april a.s.). Deze concept notitie wordt bijgevoegd omdat in de brief van het 
college aan de gemeenteraad verwezen wordt naar het nieuwe beleid dat het college met de diverse 
partijen actief op het terrein van recreatie en toerisme aan het ontwikkelen is. Voor u als gemeenteraad is 
deze concept notitie bijgevoegd om u inzicht te geven van het voorgenomen beleid m.b.t. recreatie en 
toerisme. Vanuit de uitgangspunten: 

- ondernemers in de vrijetijdssector zijn zelf het beste in staat het toeristisch product onder de 
aandacht te brengen; 

- ondernemers in de vrijetijdssector werken samen, promoten elkaars product en verzorgen 
arrangementen; 

- recreatiebeleid stopt niet bij de gemeentegrens; 
- een zo breed mogelijk bereik, waarbij digitalisering als uitgangspunt wordt genomen, 

is een missie en een visie opgesteld die in de nota verder wordt uitgewerkt. 
In deze missie geeft het college aan dat het: Aantrekkelijk is om in Tynaarlo te verblijven, te recreëren en 
te ondernemen en (potentiële) bezoekers kunnen op eenvoudige wijze informatie vergaren over het 
toeristisch product’.  
De visie die hierbij hoort is ‘‘Winst’ voor de recreant en de ondernemer’. 
Ingezet wordt op de versterking van zowel de land- als de waterrecreatie. De gemeente spant zich daarbij 
in om (1) in het belang van recreatie en toerisme de basisinfrastructuur, zoals paden, vaarwegen, 
parkeermogelijkheden en sanitaire voorzieningen te versterken, binnen de mogelijkheden die zij heeft. 



 

Daarnaast faciliteert zij ondernemers zodanig, dat bezoekers geneigd zijn tot herhalingsbezoek, 
verlenging van het bezoek en mond op mond reclame. 
Dat doet zij door (2) enerzijds de informatievoorziening in de ruimste zin des woords aan (potentiële) 
bezoekers optimaal in te richten en te organiseren en (3) anderzijds ondernemers te helpen bij het 
vormgeven van innovatie en arrangementen. Door het actief promoten van het aanbod en het stimuleren 
van onderlinge samenwerking zoals innovatie van het aanbod en het uitwerken van arrangementen kan 
de vrijetijdssector verder doorgroeien tot één van de belangrijkste economische sectoren van de 
gemeente Tynaarlo.     
 
    
De fracties van Gemeentebelangen en CDA hebben aangegeven de brief van het college aan de 
gemeenteraad met betrekking tot de subsidie aan de TIP’s over 2013 te willen bespreken waarbij de 
insteek is om de subsidie voor een goed functionerende TIP voorshands in stand te houden. 
 
Gevraagd besluit: 
Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
 
 
 
Namens de fracties van Gemeentebelangen en CDA 
 
Dhr. P. van Es (fractievoorzitter Gemeentebelangen) 
 
Mevr. H. Wiersema (fractievoorzitter CDA) 
 


