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Voorstel nr. Begroting 2020

Onderwerp: Toerisme I Toeristisch platform Edam-Volendam-Zeevang

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 07 november 2019

De Raad,
constaterende dat:
•
•
•
•

Een flink deel van de ondernemers en bevolking is direct of indirect economisch afhankelijk van
het toerisme;
In de gemeente een groot draagvlak is om het kwaliteitstoerisme te verbeteren;
De gemeente een leidende rol heeft in de regio m.b.t. het toerisme; en
Er vanuit de ondernemersverenigingen, horecavereniging en Stichting Tourist Information Edam
Volendam (STIEV, voormalige VVV Edam en VVV Volendam) een plan voor een Toeristisch
platform Edam-Volendam-Zeevang (TP) is ontwikkeld, na bijeenkomsten met raadsleden,
ambtenaren en andere belanghebbenden.

voorts overwegende dat:
•

•

•
•

•

Het plan van het TP sluit aan bij de toeristische visie, die is vastgesteld in 2015. En dit wordt
uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (STIEV). Zie bijlage voor de volledige opzet van
het TP;
Voor de uitvoering van de 1e fase is een bedrag van€ 75.000,- nodig is. Het voorstel van het TP
om de gemeente een bedrag van€ 70.000,- bij te laten dragen en€ 5.000,- door de horeca
vereniging Edam-Volendam en de ondernemersverenigingen Edam en Volendam gezamenlijk;
In de begroting de toeristenbelastingen (kosten per verblijfsnacht, kosten bus parkeren en
watertoeristenbelasting) worden verhoogd; en
Voor de volgende fase wordt gezocht door het TP naar verdere medefinanciering vanuit andere
bronnen.

De raad besluit in te stemmen met de opzet van het TP en het plan van aanpak voor de 1e fase
van het plan van het TP (niet het budget);
• De raad roept het college op om een bedrag van eenmalig€ 37.500,- te reserveren om de
uitvoering te geven aan de toeristische visie.
• De raad roept het college op dekking voor de€ 37.500,- te zoeken in de winternota.
• De raad roept het college op om samen met de vertegenwoordigers van het TP het plan uitvoering
te geven.
• De raad roept het college op om samen te werken met het TP en hiertoe ook eventuele ambtelijke
ondersteuning en/of samenwerking toe te zeggen; en
• De raad roept het college op om voor een eventuele nieuwe bijdrage in een volgende fase een
nieuw voorstel aan de raad te overleggen.
en aat over tot de orde van de da

