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Tubbergen, 1 mei 2013. 

Betreft: 
financiële positie V W Gemeente Tubbergen. 

Geacht college, 

Bij brief van 26 juli 2011 hebt u ons meegedeeld, dat - in afwijking van uw eerdere voornemen - over 
de jaren 2012 - 2015 alsnog een subsidie voor onze V W beschikbaar wordt gesteld van op jaarbasis 
C 22.000,- en dat deze subsidie in een bijdrage ineens in 2012 ad C 84.230,- zal worden uitgekeerd. 
U hebt dit besluit destijds genomen ter uitvoering van een motie in de gemeenteraad waarin o.m. is 
vastgesteld dat de gemeente Tubbergen een gemeente is met veel recreatie en toerisme en dat de 
uitbreiding en instandhouding van recreatie en toerisme een speerpunt is binnen het gemeentelijk 
beleid. Bovendien heeft de gemeenteraad in de betreffende motie overwogen dat de 
toeristenbelasting een inkomstenpost is voor de gemeente Tubbergen. 
U hebt ons in uw bovenvermelde brief aangegeven dat wij na 2015 zelf in onze eigen financiering 
moeten voorzien. 
Uitbetaling van het toegezegde bedrag ineens heeft in de eerste helft van 2012 plaats gevonden. 

Als bestuur van de V W Gemeente Tubbergen hebben wij ons een en andermaal beraden op de 
consequenties van uw besluit en wij zijn daarbij tot geen andere conclusie kunnen komen dat het 
voor onze organisatie onmogelijk is zonder gemeentelijke subsidie door te gaan. 

Wij willen in dit verband nog eens een aantal zaken nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. 

O 
De W V Gemeente Tubbergen heeft zich in de afgelopen jaren ondanks de beperkte financiële 

p j middelen ontwikkeld tot een professionele organisatie die haar rol van gastheerschap voor de 
P Q recreatieve en toeristische branche met verve vervult. En dat terwijl wij in feite een 
f 5 vrijwilligersorganisatie zijn: ruim 25 vrijwilligers zetten zich - samen met de parttime beroepskracht -
^ met verve in dat de V W in Tubbergen inderdaad die rol van gastheer voor de bezoekende toerist in 

Tubbergen met verve vervult en daarmee haar partijtje in het Twentse WV-land nadrukkelijk 
E—i meespeelt. 
í-í Onze medewerkers en medewerksters zetten zich daarmee dag in dag uit met hart en ziel in voor de 
ŗ į j publieke zaak, gastheer zijn voor onze mooie gemeente; zij maken daarmee dat de V W het 
3? visitekaartje voor de gemeente is geworden. 

Ü Maar die grote - grotendeels - belangeloze inzet voor de gemeenschap geeft ons, door uw besluit 
^ om de subsidie te beëindigen en door uw motivering daaronder, tegelijkertijd het gevoel dat wij als 
P * het ware op persoonlijke titel er voor moeten zorgdragen om de financiering van onze organisatie 

rond te maken. 



ï 

Het is voor ons niet haalbaar andere financieringsbronnen aan te boren dan die we thans hebben. 
Wij achten het niet verantwoord aan onze leden een substantieel hogere contributie te vragen; dit 
mede gelet op de huidige economische situatie waarin veel bedrijven verkeren, alsmede ook 
lettende op de contributie-tarieven die andere Twentse WV's hanteren. 
Over deze moeilijke financiële positie waarin wij verkeren hebben wij eerder met individuele leden 
van uw college gesproken, o.a. met de portefeuillehouder recreatie en toerisme. 
Het moet ons daarbij van het hart dat de vrij idealistische houding die de portefeuillehouder daarin 
aanneemt dat de markt zijn werking moet doen en dat ervan de ondernemers een veel hogere 
bijdrage verwacht mag worden, gebleken is haaks te staan op de praktijk, een heilloze weg is om in 
te zetten, mede gelet op de economische situatie waardoor ook de ondernemers in onze gemeente 
vaak hard worden getroffen, en die nu al zijn consequenties heeft in o.a. - noodgedwongen -
opzegging van ledencontributies. 

Willen wij ook voor de komende jaren onze taak als V W waar kunnen maken dan kunnen wij niet 
zonder een voortzetting van een gemeentelijke bijdrage. 
Als u werkelijk inhoud wilt geven aan uw eigen door de raad vastgestelde beleidsuitgangspunt dat 
recreatie en toerisme een speerpunt is binnen het gemeentelijk beleid dan moet u daaruit ook de 
financiële consequentie trekken. De toeristenbelasting is een doelbelasting, ten behoeve van de 
verbetering en versterking van de toeristsch-recreatieve functie van onze gemeente. De VVV is 
daarbij één van de belangrijkste spelers in het veld als het gaat om het op de kaart zetten, op het 
promoten van dat mooie gebied in noordoost Twente dat Tubbergen heet en dat tot doel heeft nog 
meer toeristen en recreanten naar onze gemeente te halen. Dat kan dan weer op zijn beurt een 
bijdrage vormen aan een verbetering van de economische positie van onze gemeente. 

Wat wij van uw college en gemeenteraad vragen is uw eerdere besluitvorming over beëindiging van 
de subsidie aan de V W te heroverwegen en alsnog structureel een bijdrage van C 25.000,- per jaar 
aan de W V Gemeente Tubbergen toe te kennen. U bent in het kader van Naoberkracht bezig op vele 
beleidsterreinen beleid af te stemmen en te harmoniseren met de gemeente Dinkelland. Het zou 
zeer goed zijn dat ook te doen voor het toeristische beleid en de financiële aspecten daarvan. 
Uiteraard zijn wij bereid hiertegenover duidelijke afspraken te maken omtrent wat de gemeente van 
de VVV Gemeente Tubbergen mag verwachten. 

Indien u onverhoopt blijft bij uw eerdere standpuntbepaling dan zullen wij ons als bestuur ernstig 
beraden om tot ontbinding van de vereniging V W Gemeente Tubbergen over te gaan en onze taken 
terug te geven aan de gemeente. 

Wij hopen dat het niet zo ver hoeft te komen, echter ook ter wille van onze verantwoordelijkheid 
richting onze medewerkers willen wij graag voor 15 juni a.s. duidelijkheid of u bereid bent een 
positieve beslissing op ons verzoek te nemen. 

Uiteraard zijn wij bereid hierover met uw college nader mondeling van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de V W Gemeente Tubbergen, 


