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Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor
• Om op basis van de aangeleverde evaluatie en het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch 

Glinsterend Tubbergen in te stemmen met een subsidie van € 40.000,- aan Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen voor het jaar 2019 afkomstig uit de begroting 2019, waarbij toeristische 
ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering.

• Om op basis van het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een 
jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen te verlenen van € 31.250,- voor de 
jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 
'reserve evenementensponsoring', waarbij toeristische ondernemers verantwoordelijk zijn voor het 
leveren van cofinanciering.

• Na 5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren.

Samenvatting van het voorstel
Gemeente Tubbergen is een toeristische bestemming binnen Twente. Direct levert de toerist Tubbergen 
jaarlijks 23,1 miljoen euro op. Met circa 150 bedrijven in enkel de verblijfssector en 9% van de 
werkgelegenheid maakt de sector een belangrijk onderdeel uit van Tubbergse economie. Door een 
veranderende markt en tijdsgeest heeft de Gemeente Tubbergen in 2016 met voortschrijdend inzicht de 
keuze gemaakt om te investeren in een pilot-fase (2017-2018) waarbij toeristische ondernemers zelf aan zet 
zijn een toekomstbestendige toeristische organisatie neer te zetten. De pilot-fase is anno 2019 afgerond. Als 
vervolg op de pilot-fase vragen de toeristische ondernemers de Gemeente Tubbergen om voor in eerste 
instantie 5 jaar jaarlijks € 40.000,- te investeren in de nieuwe organisatie Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen. Voorgesteld wordt om eenmalig € 40.000,- te investeren voor het jaar 2019 afkomstig uit de 
begroting 2019 en voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 een jaarlijkse subsidie van € 31.250,- aan te 
wenden uit de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring' van € 
125.000,-. Ondernemers zijn bij beide investeringen verantwoordelijk voor het leveren van cofinanciering. Na 
5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren. Het voorstel is 
conform het raadsbesluit uit december 2016 om na de pilot-fase de structurele jaarlijkse investering van € 
60.000,- (2017 en 2018) geleidelijk af te laten nemen.

Aanleiding voor dit voorstel
Door een veranderende markt en tijdsgeest heeft de gemeente Tubbergen in 2016 met voortschrijdend 
inzicht de keuze gemaakt om voor de jaren 2017 en 2018 te investeren in een pilot-fase waarbij toeristische 
ondernemers zelf aan zet zijn een toekomstbestendige toeristische organisatie neer te zetten. Conform het 
raadsbesluit uit 2016 vindt er na 2 jaar een evaluatie plaats m.b.t de nieuwe organisatie op basis waarvan 
een voorstel wordt gedaan voor vervolg. Toeristische ondernemers hebben nu een voorstel ingediend bij de 
Gemeente Tubbergen voor een 5 jaarlijkse structurele investering in de stichting van € 40.000,-.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
• Verhoging van het aantal toeristische overnachtingen;
• Verhoging van de toeristische bestedingen;
• Verbetering cohesie en samenwerkingskracht tussen toeristische ondernemers en 

ondernemersverenigingen;
• Verbetering cohesie en samenwerkingskracht tussen de toeristische sector en andere sectoren 

waaronder cultuur, detailhandel en landbouw;
• Kwaliteitsverbetering van het toeristisch product op het gebied van beleving door met name de 

ontwikkeling van arrangementen en evenementen;



• Deskundigheidsbevordering van toeristische ondernemers en (evenementen)organisatie op het 
gebied van marketing en promotie;

• Kwaliteitsverbetering in de profilering van gemeente Tubbergen in Twente en Nederland.

Argumentatie
Gemeente Tubbergen is een toeristische bestemming binnen Twente. Met circa 150 bedrijven/adressen in 
enkel de verblijfssector (campings, hotels, bungalowparken, B&B's en vakantiewoningen) en daarnaast een 
groot aantal restaurants en dagrecreatieve ondernemers maakt de toeristische sector een belangrijk 
onderdeel uit van de Tubbergse economie. De sector is samen verantwoordelijk voor 9% van de 
werkgelegenheid in Tubbergen (Trendbureau Overijssel, 2018).
In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen 230.357. Tubbergen is hiermee verantwoordelijk 
voor 6,7% van de totale overnachtingen in Twente (3,39 miljoen) (Marketingoost, 2018). De totale 
toeristische bestedingen aan hotel- en andere verblijfsovernachtingen bedroeg in 2017 in Twente 180 
miljoen euro (Marketingoost, 2018). Met 6,7% van de overnachtingen was de Tubbergse verblijfssector in 
2017 dan ook verantwoordelijk voor 13,7 miljoen euro omzet. Gemiddeld geeft de Tubbergse toerist per dag 
een additionele € 41,- uit aan culinair aanbod, detailhandel en andere dagrecreatieve bestedingen 
(belevingsonderzoek Tubbergen, 2017). Gebaseerd op de cijfers van 2017 is dit nog een additionele 9,4 
miljoen euro. Direct levert de toerist Tubbergen 23,1 miljoen euro op.
Bovenstaande gegevens richten zich enkel op de meerdaagse toerist. Dagrecreatieve bestedingen door de 
dagbezoeker en de bestedingen door toe doen van evenementen (o.a. Glasrijk met 20.000 bezoekers) zijn 
hierin nog niet meegenomen.
Het voortdurend wisselende (online) media- en marketinglandschap en daarmee de ontwikkelingen in het 
consumenten- en vakantiegedrag zorgt al enkele jaren voor een toename van concurrentie op de 
toeristische markt. Voor toeristische bedrijven en bestemmingen is het belangrijk zichzelf te blijven 
onderscheiden op de markt om aantrekkelijk te blijven voor de consument (vakantieganger). Om toeristische 
bestemmingen optimaal te laten profiteren van economische spin-off is het belangrijk dat er binnen de sector 
voortdurend strategische keuzes worden gemaakt tussen ondernemers, markt(eting)partijen en de overheid. 
De VVV-organisatie bleek in 2016 al enkele jaren niet meer in staat te zijn deze strategische lijnen uit te 
kunnen zetten samen met ondernemers. Er was geen gemeenschappelijke focus en toekomstrichting tussen 
VVV-organisatie en de ondernemers. Tevens wist de organisatie de samenwerkingskracht tussen 
ondernemers niet te stimuleren en te coördineren waardoor de sector volgens de toeristische ondernemers 
sterk versnipperd was.
Door een veranderende markt en tijdsgeest heeft de gemeente Tubbergen in 2016 met voortschrijdend 
inzicht de keuze gemaakt om te investeren in een pilot-fase voor de jaren 2017 en 2018 waarbij toeristische 
ondernemers zelf aan zet zijn een organisatie neer te zetten. Een organisatie die toeristische ondernemers 
weet te verbinden, laat samenwerken en o.a. met een duidelijke focus en toekomstrichting ervoor zorgt dat 
Tubbergen zich sterk profileert binnen Twente en Nederland. Gemeente Tubbergen is de eerste gemeente in 
Twente geweest die het in 2016 aan heeft gedurfd om over te gaan op een nieuwe toeristische structuur. 
Een aantal gemeenten in Twente volgt momenteel het voorbeeld van Tubbergen en geeft ondernemers de 
'lead' bij het realiseren van een nieuwe organisatie.
In de pilot-fase 2017 en 2018 hebben toeristische ondernemers gewerkt aan de basis voor een nieuwe 
organisatie genaamd Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. In de folder over de pilot-fase die u allen 
voor de kerst heeft ontvangen heeft u al een eerste evaluatie ontvangen op welke wijze de basis voor deze 
organisatie is ingekleed. Anno 2019 is de organisatie een feit en de toeristische ondernemers willen graag 
met de ingezette koers uit 2017 en 2018 verder. In het meerjarenplan 2019-2023 nemen de toeristisch 
ondernemers u mee in waar zij door middel van de stichting de komende jaren in willen investeren. In het 
meerjarenplan vindt u tevens een begroting en een financiële weergave van de stichting over de jaren 2017 
en 2018. Toeristische ondernemers dragen op basis van partnerpakketten direct bij aan de stichting of 
indirect door middel van investeringen in gezamenlijke producten en activiteiten die bijdragen aan de 
profilering en de toeristisch ontwikkeling van Tubbergen waarbij de stichting een coördinerende en 
verbindende rol speelt (zie financiële paragraaf).

Regionale afspraken
In 2015 heeft Regio Twente in de visie 'Wij zijn Twente' aangaande de toeristische sector basisafspraken 
gemaakt over de inzet van gemeenten en ondernemers binnen de toeristische sector. Een van de afspraken 
is dat gemeenten in samenwerking met ondernemers binnen de eigen gemeente zorgdragen voor het 
onderhouden van een organisatie of platform die verantwoordelijk is voor: 1) de gemeentelijke 
marketing/promotie binnen Twente, 2) de lokale informatievoorzieningen voor toeristen en het lokale 
gastheerschap en 3) het ontwikkelen van toeristische activiteiten en producten ten behoeve van de 
bevordering van de lokale toeristische en dagrecreatieve bestedingen. Naast de lokale investeringen per 
gemeente investeren de 14 gemeenten samen via de Regio Twente € 1,- per inwoner in TwenteMarketing. 
TwenteMarketing is verantwoordelijk voor het vermarkten van Twente als toeristische bestemming in binnen- 



en buitenland en doet dit op basis van de Twentse marketingvisie 2017-2022. Vele toeristische 
ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden uit heel Twente hebben deelgenomen aan diverse 
werksessies in de winter en het voorjaar 2016/2017 om deze marketingvisie te realiseren. Het 
ondernemersplatform 'Gastvrij Twente' met een vertegenwoordiging van ondernemers en belanghebbenden 
uit diverse toeristische disciplines, de culturele sector en natuur en landschap controleert TwenteMarketing 
op de uitvoering van de visie en is tevens sparringspartner voor TwenteMarketing. Door middel van 'Gastvrij 
Twente' zijn ondernemers in de 'lead' en sterk verbonden met de marketing van Twente als toeristische 
bestemming. De lokale stichtingen en platformen zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor 
TwenteMarketing en vice versa. De lokale partij zorgt er onder andere voor dat TwenteMarketing van onderaf 
wordt aangestuurd en dat de lokale en regionale marketing/promotie en productontwikkeling op elkaar 
worden afgestemd om zoveel mogelijk rendement voor de eigen gemeente te behalen. Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen vervult deze lokale rol voor de gemeente en zorgt dat Tubbergen goed 
vertegenwoordigd wordt binnen Twente. Door een goede samenwerking tussen Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen en TwenteMarketing wordt gemeente Tubbergen zowel binnen als buiten Twente 
sterk gepositioneerd.

Externe communicatie
Uw besluit wordt gecommuniceerd met de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Tevens zal er een 
persbericht uit gaan.

Financiele paragraaf
Toeristische ondernemers dragen jaarlijks gezamenlijk gemiddeld € 180.000,- af aan de Gemeente 
Tubbergen door middel van de toeristenbelasting. In 2017 lag de opbrengst op €190.000,- euro. De 
toeristische sector heeft daarmee bewezen een stabiele financiële inkomstenbron te zijn voor de Gemeente 
Tubbergen.
De nieuwe toeristische organisatie heeft ten doel producten en (marketing)activiteiten te ontwikkelen die 
leiden tot meer overnachtingen en bestedingen. De toeristische ondernemers stellen de Gemeente 
Tubbergen voor om een deel van de opbrengsten uit de toeristenbelasting strategisch te investeren in de 
door hen ontwikkelde nieuwe toeristische organisatie Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. De 
toeristische ondernemers willen met de middelen werken aan een vliegwiel-effect (meer investeringen, meer 
overnachtingen en bestedingen, meer inkomsten, meer investeringen etc.). De middelen worden ingezet 
voor het doorontwikkelen van o.a. de basisinfrastructuur van de stichting (zie meerjarenplan 2019-2023).

Gevraagde financiële middelen
Door de toeristische ondernemers wordt gevraagd om voor een periode van 5 jaar (2019 t/m 2023) jaarlijks € 
40.000,- beschikbaar te stellen uit de toeristenbelasting om de basisinfrastructuur van de stichting mee te 
financieren. Na 5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren.

Cofinanciering
Toeristische ondernemers verwachten jaarlijks minimaal € 10.000,- direct bij te dragen aan de stichting op 
basis van individuele of collectieve partnerpakketten voor ondernemers aan de stichting. Daarnaast zullen de 
toeristische ondernemers indirect bijdragen aan de stichting door middel van onder andere:
• Inrichten, onderhouden en aanjagen infopunten voor de toerist bij ondernemers.
• Het uitbrengen van 2 recreatiekranten per jaar over Tubbergen. Ondernemers bekostigen de 

recreatiekranten op basis van advertentie afname.
• Het uitbrengen van 3 recreatiekranten per jaar over Twente in samenwerking met de andere 13 

gemeenten. Ondernemers bekostigen de deelnamekosten van Tubbergen in de recreatiekranten op 
basis van advertentie afname.

• Vlog, blog en influencer kosten per individuele ondernemer waar gemeente Tubbergen tevens 
gepromoot wordt.

• De kosten voor de wekelijkse column in Op en rond de essen en het wekelijkse item op radio Twente 
FM over gemeente Tubbergen.

• De deelname van gemeente Tubbergen in het Glossy toeristische magazine Typisch Twente.
• Bijdragen op basis van advertenties en promotie door de lokale horeca ten behoeve van evenementen 

als Glasrijk Tubbergen, Jumping Schroder, Fiets 4 daagse, CSI, Herfsttintentocht, Tukkerstocht etc. 
Evenementen kunnen op deze wijze tegen een sterk gereduceerd tarief, dan wel gratis, gebruik 
maken van de marketingkanalen van de stichting.

• De kosten voor plaatsing van gemeentelijke informatie in het blad Naober.
• De kosten voor extra promotie voor gemeente Tubbergen op de Duitse markt als grensgemeente 



(naast Twentse promotie door TwenteMarketing).
• De onkosten voor de ontwikkeling, productie en beheer van de kinderschatkaart Noordoost Twente en 

ander Noordoost Twentse producten die ontwikkeld worden in samenwerking met de toeristische 
organisaties van Dinkelland, Losser en Oldenzaal.

• De doorvertaling van de campagne 'Glansrijke vertellers' per ondernemer in het belang van een 
collectieve uitstraling. De investering ligt hier minimaal op € 200,- per ondernemer.

Bovengenoemde zaken hebben een geschatte marketing en promotiewaarde van € 45.000,- voor de 
stichting. Daarnaast zijn de ingezette uren van ondernemers in of ten behoeve van de stichting op vrijwillige 
basis waardoor directie- en managementinvesteringen niet nodig zijn. Tevens stellen de ondernemers de 
horecavoorziening kosteloos beschikbaar voor bijeenkomsten en vergadering ten behoeve van de stichting 
en bekostigen zij ook de werkplek voor het personeel van de stichting.

Financiële ruimte
In de begroting voor 2019 heeft de Gemeente Tubbergen eenmalig € 40.000,- opgenomen ten behoeve van 
Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. De stichting doet door middel van de aanvraag een beroep op 
deze middelen.
De financiële ruimte om de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 mee te financieren kan gevonden worden in de 
bestaande reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring' van € 125.000,-. 
De investering komt daarmee voor 4 jaar jaarlijks op € 31.250,- in plaats van de gevraagde € 40.000,- .
Het voorstel is conform het raadsbesluit uit december 2016 om na de pilot-fase de structurele jaarlijkse 
investering van € 60.000,- (2017 en 2018) geleidelijk af te laten nemen.

Uitvoering
De subsidie zal jaarlijks door middel van een beschikking afgedragen worden aan Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen. De beschikking zal prestatieafspraken bevatten over de besteding van de middelen 
en de te leveren diensten. De prestatieafspraken worden inhoudelijk afgestemd met de portefeuillehouder 
vrijetijdseconomie.

Evaluatie
Jaarlijks zal op basis van de prestatieafspraken een evaluatie plaatsvinden tussen de beleidsadviseur 
vrijetijdseconomie, portefeuillehouder en de stichting. Na 5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of 
de stichting zelfstandig kan opereren. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De Gemeente Dinkelland investeert jaarlijks minimaal € 135.000,- in een vergelijkbare toeristische stichting 
voor Dinkelland. De inhoudelijke afspraken met de stichting zijn conform de regionale afspraken op het 
gebied van vrijetijdseconomie.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 25 maart 2019
Nummer:  B 
Onderwerp: Subsidieverlening Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 9 maart 2019

besluit:

in te stemmen met een eenmalige subsidie van € 40.000,- aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen 
voor het jaar 2019 afkomstig uit de begroting 2019. Tevens in te stemmen met een jaarlijkse subsidie van € 
31.250,- aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen voor de jaren 2020, 2021, 2022, 2023 afkomstig uit 
de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring'. Ondernemers zijn bij 
beide investeringen verantwoordelijk voor het leveren van cofinanciering. Na 5 jaar volgt een evaluatie en 
wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


