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Toekomst Recreatieve Informatievoorziening Meierijstad (TRIM)

Behandeling in commissie
Nvt
Kennisnemen van:
Het collegebesluit om te komen tot een aanpassing van de wijze waarop in Meierijstad de
recreatieve informatievoorziening wordt georganiseerd.
Aanleiding
Het College heeft op 3 december 2019 een besluit genomen tot opzegging van de
dienstverleningsovereenkomst met VVV Noordoost Brabant. Dit besluit heeft ertoe geleid dat we
de exploitatie van de VVV in Sint-Oedenrode per 1-1-2020 als gemeente hebben overgenomen.
Dit besluit was tevens aanleiding om een verkenning uit te voeren naar de toekomst van de VVV’s
in Meierijstad.
Kernboodschap
De gemeente stopt met de zelfstandige exploitatie van VVV’s in Schijndel en Sint-Oedenrode.
De nieuwe invulling en ontsluiting van de toeristisch-recreatieve informatievoorziening in
Meierstad wordt gebaseerd op 3 pijlers:
1.
Focus op digitale informatievoorziening middels een nieuwe bezoekerswebsite.
2.
Opzet van een ondersteunend netwerk van zogenaamde VrijetijdsInformatiePunten (VIP’s)
op plekken waar veel recreanten en inwoners komen (bij ondernemers, bij bibliotheken).
3.
De Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB) gaat een centrale rol vervulling in het
recreatieve netwerk met o.a. beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, opzet van netwerk
van VIP’s, ondersteuning van het Platform Gastvrij Meierijstad en de jaarlijks oplevering van
een drietal verhaallijnen.
Communicatie
Externe stakeholders als bedrijfsleven, bibliotheek, Platform Gastvrij Meierijstad en VVV NL zijn
actief bij het traject betrokken. Er is draagvlak voor de gemaakte keuzes. Er is meermalen overleg
gevoerd met de huidige vrijwilligers van de VVV’s. Zij hebben hun mening ook schriftelijk kenbaar

kunnen maken. Veel tijd is besteed aan draagvlak bij leden van het projectteam omdat het ook om
de toekomst van enkele leden zelf gaat.
Participatie
Veel tijd is besteed aan draagvlak bij interne medewerkers, wier toekomst mede is verbonden aan
het uitgebrachte advies. Dit heeft geleid tot draagvlak. Er zijn gesprekken met vrijwilligers
gehouden. Vrijwilligers hebben hun mening aan projectleiding kenbaar kunnen maken. Student
BUas heeft enquête naar visie vrijwilligers gehouden.
Met alle externe stakeholders zijn gesprekken gevoerd, vaak digitaal in verband met de
coronacrisis.

Duurzaamheid

Financiën
Het voorstel kan binnen de kaders van de meerjarenbegroting van Meierijstad worden
gerealiseerd. Alleen in 2021 is er sprake van een tekort ten opzichte van de begroting.
Dit kan in dat jaar worden gedekt door een incidenteel bedrag van € 44.933,-- ten laste te brengen
van de fcl. 5881 Recreatie en toerisme.
Planning

Een volgende fasering lijkt haalbaar:
In Q4 2020: oplevering van de nieuwe bezoekerswebsite.
Vanaf Q4 2020: inzet van NOBB als centrale rol in het netwerk met de invulling van
menskracht voor enerzijds de verhaallijnen en ondersteuning van het Platform Gastvrij
Meierijstad en anderzijds het beheer van de nieuwe bezoekerswebsite.
Vanaf Q4 2020: inzet gemeentelijke capaciteit t.b.v. de opzet van VIP’s samen met NOBB.
In Q2 2021: beëindiging van de VVV Schijndel met gelijktijdige invulling van een VIP in Het
Wenkend Perspectief.
In Q3/Q4 2021: beëindiging van de VVV Sint-Oedenrode met gelijktijdige invulling van een
VIP bij bibliotheek aan de Markt.
In Q1 2022: invulling van een VIP Veghel bij de herinrichting en het groot onderhoud van het
Raadhuis in Veghel.
Gedurende 2021-2022: realisatie van een netwerk van VIP’s bij ondernemers.
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Notitie Toekomst recreatieve informatievoorziening Meierijstad (TRIM), 6 oktober 2020
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,
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