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Onderwerp
Startnotitie'Recreatie (en toerisme) in Waalre'

Voorstel
De startnotie'Recreatie (en toerisme) in Waalre'vast te stellen

Inleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2018 heeft de gemeenteraad besloten om extra
middelen voor de versterking van de toeristisch-recreatieve karakter van Waalre
beschikbaar te stellen. Deze bedragen nu circa 40.000 euro per jaar.
De gemeenteraad heeft het college daarnaast gevraagd om het beleid op het vlak van

recreatie en toerisme te actualiseren. Ook in het Waalres akkoord 2O1B-2O22 is
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de verbetering van toeristisch recreatieve
voorzieningen.

In deze startnotitie wordt de aanpak geschetst om te komen tot een beleidsnota
Recreatie en Toerisme.

Beoogd resultaat
Een gedegen proces om te komen tot een breed gedragen en inspirerende beleidsnota
Recreatie en Toerisme,

Argumenten

1.1

De startnotitie leidt tot het gewenste eindproduct.

In de startnotitie staat een plan van aanpak wat moet leiden tot het gewenste
eindproduct. Daarbij is duidelijk ook veel ruimte voor burgerparticipatie opgenomen

1.2

Uw raad kan vooraf de kaders meegeven.

In de startnotitie staat het proces aangegeven dat leidt naar een nota Recreatie (en
toerisme) in Waalre. Hierin is ook uw rol als gemeenteraad benoemd. U kunt nu nog
kaders of aandachtpunten meegeven,
In de totstandkoming van de beleidsnota R&T wordt uw raad op diverse momenten
betrokken bijvoorbeeld bij het R&T-café en de informatie/ discussiebijeenkomst. Tijdens
het proces wordt de keuze van het voorkeursscenario aan de raad voorgelegd en
uiteindelijk zal de raad een besluit nemen over de beleidsnota met
u

itvoeri ngsprog ra m ma.

Kanttekeningen

1.1.

Voor het uitvoeringsprogramma zijn substantiële middelen nodig

Het geschetste traject is intensief en zal de nodige capaciteit vergen. Uiteindelijk zal dit
leiden tot een uitvoeringsprogramma met projecten en acties waar substantiële middelen
voor nodig zijn. uit het huidige budget T&R, jaarlijks € 40.ooo,- , kunnen maar een
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beperkt aantal acties/ projecten worden opgepakt. Er zullen dan ook keuzes gemaakt
moeten worden binnen het brede terrein van Recreatie en Toerisme.
Of er zal de bereidheid moeten zijn om extra middelen beschikbaar te stellen.

Kosten en dekking
De verwachte maximale kosten voor het doorlopen van het proces worden geschat op €
15.000,-. Deze kunnen gedekt worden uit het budget voor Toerisme en Recreatie van het

jaar

2O2O.

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid zal t.z.t. bij de uitwerking/ uitvoering van projecten/ acties een
belangrijk aandachtspunt zijn.

Burgerparticipatie
In het geschetste traject van de totstandkoming van de nota Recreatie en Toerisme is er
ruime aandacht voor burgerparticipatie.

Communicatie
Het raadsbesluit wordt via de gebruikelijke kanalen gepubliceerd.

Kernboodschap
Het komende jaar

2O2O gaat de gemeente Waalre samen met de inwoners en
stakeholders aan de slag om een beleidsnota Recreatie (en toerisme) op te
stellen. De raad heeft onlangs ingestemd met het plan van aanpak.

Vervolgprocedure en planning
De planning van het traject staat in de startnotitie. We koersen op vaststelling van de
beleidsnota eind 2O2O.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

-

Startnotitie Recreatie (en toerisme) in Waalre

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit
raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOU

VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeeste4

drs. J.W.F. Compagne

Voorstelnr. 2O2O-04

. J.W. Brenninkmeijer

pag.3

Datum vergadering: 21 januari 2020

