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Artikel 41 vragen fractie D66 over VVV
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Geachte heer Molenkamp,
Op 27 januari jl. heeft u vragen gesteld over de beëindiging van de subsidieverlening aan de
VVV Noord Oost Brabant. Dit naar aanleiding van berichtgeving op DTV en weekblad Regio
Oss. Eerder, op 17 december 2019, heeft het College van B&W het besluit genomen de
overeenkomst budgetsubsidiëring met de VVV Noord Oost Brabant te beëindigen.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
1. Het meest recente beleidsstuk t.a.v. Toerisme en Recreatie dateert van juni 2016. In deze
nota ontbrak een uitwerking van de strategische analyse in een beleidsvisie met name ten
aanzien van profilering, positionering, en promotie. Heeft de gemeente inmiddels ten aanzien
van deze punten een visie ontwikkeld?
Onze gemeenteraad heeft in 2018 een motie aangenomen om een basisconcept uit te werken
voor promotie van recreatie en toerisme in Oss en omgeving. Dat was voor ons één van de
aanleidingen om de visie uit 2016 te gaan herijken en een uitvoeringsprogramma te
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formuleren voor de komende jaren. We zijn daarmee in 2019 aan de slag gegaan. We hebben
in diverse vormen stakeholders gesproken en een podiumbijeenkomst georganiseerd. Wij
streven ernaar deze visie opiniërend aan u voor te leggen in april van dit jaar. In deze visie
doen wij onder meer ook voorstellen voor informatievoorziening, marketing en promotie.

2. Welke gewenste visie is aan de VVV voorgelegd?
Vanaf 2017 zijn we met de VVV in overleg over haar dienstverlening voor Oss. Daarin hebben
wij ons, ambtelijk en bestuurlijk eerst in de persoon van de toenmalige portefeuillehouder de
heer den Brok, steeds kritischer opgesteld. Datzelfde geldt ook voor de regio Noord Oost
Brabant. Op 20 december 2018 hebben wij de overeenkomst met de VVV pro forma
opgezegd.

In aansluiting daarop hebben wij de VVV de kans geboden om via een voorstel voor een
nieuwe focus op en inzet voor Oss ons ervan te overtuigen dat zij alsnog wel de toegevoegde
waarde gaat brengen die wij verwachten. Daarvoor hebben wij 2 opdrachten voorgelegd.
–

Wij hebben gevraagd om ons een voorstel te doen voor een nieuwe aanpak van R&T
gebaseerd op het boekje Mens en Maasland als het kernverhaal, dit in relatie tot de
potentie van onze 3 gebieden en met verbinding van de bestaande activiteiten en naar de
samenwerkingsverbanden op het gebied van R&T. Over het uiteindelijke resultaat waren
wij niet enthousiast.

–

Daarnaast hebben wij de VVV gevraagd de Open Kerkendag op een aansprekende wijze
vorm te geven. De aanpak en uitkomst hebben onvoldoende gebracht van wat wij hadden
verwacht.

Op grond daarvan hebben wij geconcludeerd dat dit ons niet tot ander inzicht heeft gebracht.
Vandaar ons besluit om de samenwerking gefaseerd te beëindigen.

Diverse andere gemeenten hebben inmiddels eveneens besloten hun bestaande
samenwerking met de VVV te beëindigen, zoals ’s-Hertogenbosch, Uden en Veghel.

Ook in regionaal verband is intensief gesproken over de rol en invulling daarvan door de VVV
en met de VVV.

3. Op welke punten kan / wil de VVV hier niet aan voldoen?
We constateren dat de VVV niet brengt en kan bieden wat wij verwachten.
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4. Zo ja hoe en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
Zie het antwoord op vraag 1 als het gaat over de gemeentelijke visie op Recreatie &
Toerisme. Over het beëindigen van de overeenkomst met de VVV bent u geïnformeerd via het
openbaar maken van het collegebesluit.
5. Wat betekent dat voor de informatie verstrekking aan toeristen in het seizoen 2020?
Sinds begin 2019 beschikken we over onze website TrefhetinOss. Dat is voor ons het digitale
platform voor informatievoorziening. Daarnaast blijft in 2020 de VVV-winkel aan de Spoorlaan
nog open. In 2020 ontwikkelen we, in vervolg op de vast te stellen visie, met de stakeholders
een nieuw platform voor promotie en marketing.

6. Wordt voor 2021 een toeristisch informatie punt in de stad Oss voorzien?
Uiteindelijk is voorzien dat een fysiek informatiepunt voor recreatie en toerisme in nog nader
te bepalen vorm in het Uithuis een plek zal krijgen. In 2020 zullen we organiseren dat de
overgang van de huidige VVV-winkel naar het Uithuis-concept goed plaats zal vinden met
continuïteit voor een fysiek informatiepunt.

7. Is er uitzicht op de bemensing hiervan?
De huidige vrijwilligers van de VVV winkel zijn voor ons belangrijk. We gaan met hen in
gesprek over de toekomst.

8. Of is de visie toerisme en recreatie vooral te positioneren in Ravenstein en Megen?
In Ravenstein en Megen zijn met TIR en TIM goede informatiepunten aanwezig. Ook in de
stad vinden wij een fysiek informatiepunt belangrijk.
9. Hoeveel m2 komen er eventueel vrij in het Uithuis?
De inpassing van dit fysieke informatiepunt, het concept ervoor en de relatie met het Uithuis
concept moeten nader bepaald worden. Dat is een van de uitwerkingslijnen van de visie.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oss.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. H. Mensink

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

