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Te besluiten om:
1. De verantwoording Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 voor kennisgeving aan te

nemen.
2. De Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 (incl. uitvoeringsagenda 2020-2023) vast te

stellen.
3. De gemeenteraad via de raadsmededeling te informeren.

besluit b&w datum 07 JUL 2020

Inleiding
De Achterhoekse gemeenten werken sinds 2006 samen op het gebied van toerisme en recreatie.
De Vrijetijdsagenda 2016-2019 heeft de afgelopen periode gediend als basis voor de uitvoering
en inzet van middelen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk beleid, project- en
productontwikkeling, monitoring en kennisdeling. De resultaten van de afgelopen periode
hebben zijn in de factsheet samenwerking VE 2016-2019 ter kennisname verbeeld.

Het regionaal portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie (gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk)
heeft uitgesproken om opnieuw te willen samenwerken om de vrijetijdssector in de Achterhoek
verder te laten groeien. Zij heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een Vrijetijdsagenda
2020-2030. In deze nota wordt de koers voor de komende tien jaar uitgezet. Aan de
vrijetijdsagenda wordt een vierjaarlijkse uitvoeringsagenda met bijbehorende middelen
gekoppeld.

Het regionale portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie heeft een Vrijetijdsagenda 2020
2030 opgesteld. Hierin worden ambitie, uitgangspunten en speerpunten vastgesteld als basis
voor verdere investering in de vrijetijdssector. Aan de Vrijetijdsagenda wordt een vierjaarlijks
uitvoeringsagenda gekoppeld. Voorgesteld wordt de Vrijetijdsagenda en uitvoeringsagenda
2020-2023 vast te stellen.

Argumenten
2.1 Samenwerking loont; vrijetijdssector groeit en levert bijdrage aan leefbaarheid in de regio.
Tweejaarlijks onderzoekt stichting Achterhoek Toerisme de economische effecten van toerisme
in de regio. De resultaten tonen groei aan in overnachtingen, bestedingen en werkgelegenheid.
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Daarnaast draagt toerisme bij aan de leefbaarheid doordat overige voorzieningen
meeprofiteren, er meer 'reuring' is en de streek een positief imago heeft (vestigingskwaliteit).
De onlangs vastgestelde Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030 van gemeente Doetinchem
benadrukt het belang van regionale samenwerking via de vierjaarlijkse gezamenlijke
Achterhoekse vrijetijdsagenda's. Voor toeristische destinaties is de som der delen belangrijker
dan de individuele locatie: het samenspel tussen het aanbod maakt de Achterhoek aantrekkelijk.

2.2 De nota biedt ruimte om aanvullend lokale keuzes te maken
Naast deze basis - de regionale samenwerking in promotie/vermarkting en versterking van de
sector - blijven wij ook lokaal aandacht houden voor promotie en projecten. Naast deze
regionale Vrijetijdsagenda heeft Doetinchem een (gemeentelijke) koersnotitie en
uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie vastgesteld. Bij de uitvoeringsagenda is op projectniveau
concreet verbinding gemaakt met de regionale uitvoeringsagenda.

2.3 Uitvoeringsagenda t/m 2023 kan worden gedekt uit bestaande bijdrage MIP TR en restant
middelen
De gemeenten hebben in de meerjarenbegroting € 0,80 per inwoner opgenomen ten behoeve
van de bekostiging van de Vrijetijdsagenda ('MIP T&R'). Met het overhevelen van het overschot
uit de voorgaande periode zijn de kosten voor de uitvoeringsagenda gedekt. Voor de
inwonerbijdrage wordt gedurende de gehele looptijd van de uitvoeringsagenda peildatum 1-1
2020 gehanteerd.

2.4Procesafspraken leiden tot betere afstemming, monitoring en tijdige bijstelling
Door de projecten en voortgang daarvan tweemaandelijks te bespreken wordt de uitvoering
nauwkeurig gemonitord. Indien nodig kan tijdig worden bijgesteld. Hiermee wordt lering
getrokken uit de voorgaande periode (zie kanttekening hieronder).

2.5 De VE-agenda is tot stand gekomen in afstemming met de sector.
Er zijn interviews afgenomen met 15 stakeholders uit de vrijetijdssector en drie ondernemers
bijeenkomsten in het kader van het vitaliteitsonderzoek gehouden, waarvan de resultaten zijn
meegenomen in de agenda. Bij de uitwerking van de Vrijetijdsagenda zoeken de gemeenten
actief de samenwerking op met de sector, 8RHK ambassadeurs, Gelderse regionale bureaus voor
toerisme (RBT's), provincie Gelderland, grensoverschrijdend netwerk en Euregio, terrein
beherende organisaties en inwoners.

Financiën
Deze Vrijetijdsagenda met bijbehorende uitvoeringsagenda wordt gefinancierd door een restant
bedrag van € 793.000,- uit de vorige vrijetijdsagenda over te hevelen naar deze nieuwe periode
en door het continueren van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan MIP T&R (besluit PoHo VE
5 februari 2020). In onze begroting hebben wij de gemeentelijke bijdrage van € 0,80 per
inwoner/per jaar begroot op 43403001 Uitvoering Vrijetijdsagenda.

Oorspronkelijk betaalden de gemeenten Lochem en Montferland een extra bijdrage van € 0,19
per inwoner per jaar omdat zij geen deel uitmaken van de regionale bestuursstructuur van de
Achterhoek. Het PoHo VE heeft op 24 juni besloten om vanaf 2020 te stoppen met deze extra
bijdrage omdat de bestuursstructuur van de Achterhoek de afgelopen jaren is gewijzigd. Het
PoHo VE staat hierdoor los van de regionale thematafels. Doordat de MIP T&R bijdrage
onderdeel is van de meerjarenbegroting is een separaat raadsbesluit niet nodig. Het hanteren
van een vaste peildatum (01-01-2020) betreft voortzetting van de bestaande werkwijze.

Kanttekeningen
1.1 Lering uit Agenda 2016-2019; processen en projecten vergen vaak lange adem.
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De afgelopen agenda was met name ingegeven door subsidie (on)mogelijkheden. De relatie tot
de vrijetijdsagenda lag niet altijd voor de hand. Daardoor was het moeilijk om projecten van de
grond te krijgen en werden projecten onnodig complex door het vereiste om aansluiting te
vinden bij een subsidie die bovendien vaak complexe subsidievoorwaarden bevatte. Bijdragen
van ondernemers waren wat beperkt in de vorige agenda omdat de agenda slechts indicatieve
projecten bevatte in plaats van concrete acties waarop ondernemers konden aanhaken.
Daarnaast kennen veel projecten een lange voorbereidingstijd en pilotfase, waardoor de
daadwerkelijke uitvoering en daarmee geldelijke besteding doorloopt in de tijd. Tenslotte
ontbrak het bij enkele projecten aan regie/eigenaarschap waardoor deze niet van de grond
kwamen maar ook niet tijdig zijn omgebogen naar alternatieve projecten (de vorige agenda
kende geen concrete actielijst maar 'indicatieve' projecten). Op basis van opgedane kennis en
ervaring met de oude agenda, hebben we ervoor gekozen om de huidige Vrijetijdsagenda
anders in te steken en procesafspraken te maken die de realisatie en uitvoer van projecten
waarborgen.

2. 1 Gevolgen coronacrisis zijn ongewis
De gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn op dit moment fors. Het is echter nog
onduidelijk wat deze op de lange termijn zijn. Om na de coronacrisis in te kunnen spelen op de
wensen en behoeften van de sector, zijn de genoemde prioriteiten en accenten in de
uitvoeringsagenda 2020-2023 niet in beton gegoten. Een aanjaagteam ziet toe op de
prioritering van de projecten aan de hand van wensen en behoeften uit de sector.

Vervolg
De colleges van de 9 gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de Vrijetijdsagenda 2020
2023. Portefeuillehoudersoverleg VE en het ambtelijk overleg komen tweemaandelijks bijeen om
de voortgang van projecten te monitoren. Per project wordt een eerste aanspreekpunt ten
behoeve van de monitoring van de voortgang benoemd en vastgesteld waar coördinatie en
uitvoering komen te liggen. Nadat een projectvoorstel is goedgekeurd door het
portefeuillehoudersoverleg, worden de middelen daadwerkelijk toegekend.
Na vaststelling door de 9 colleges volgt centrale persbenadering door de voorzitter van het
portefeuillehoudersoverleg, wethouder Marijke van Haaren van de gemeente Berkelland.

Bijlagen
1. Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 (incl. uitvoeringsagenda 2020-2023)
2. Verantwoording Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019
3. Raadsmededeling
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