Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: De Dorpslijsten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 5-09-2019
Datum vragen ingekomen: Datum _vragen

Onderwerp:
Schriftelijke vragen m.b.t. deelname aan het RBT Veluwe Arnhem Nijmegen

Geacht College,
Vier jaar geleden is op initiatief van de Dorpslijsten de gemeente Druten toegetreden tot het
Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN). Aanvankelijk zou het om een
periode van 3 jaar gaan waarna er geëvalueerd zou worden. Hoewel na het verstrijken van de termijn
de Dorpslijsten om een evaluatie hebben gevraagd, heeft het college in haar collegeprogramma
2018-2022 opgenomen dat de gemeente Druten voor nog eens 4 jaar 25.000,- Euro per jaar
overmaakt naar het RBT KAN om het toerisme van Druten te bevorderen. Na kritische opmerkingen
van onze fractie, stelde de wethouder voor om het RBT KAN een presentatie te laten geven om
inzicht te krijgen in haar werkzaamheden om het toerisme te bevorderen. Ook als Dorpslijsten
vinden we dat het toerisme in Druten best een duwtje in de rug mag hebben, echter wij zijn er niet
van overtuigd dat dit nu op de meest efficiënte manier gebeurt.
Per 1 januari 2019 is het RBT KAN opgegaan in het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
Onder deze holding vallen twee werkmaatschappijen voor de uitvoering van onze activiteiten in de
verschillende regio’s: Visit Arnhem Nijmegen en Visit Veluwe.
Volgens de website www.toerismevan.nl wil de organisatie bedrijven in de regio helpen om te
groeien. Hiervoor moeten belangstellende bedrijven deelnemen aan één van de drie
partnerprogramma’s. De investeringen hiervoor lopen uiteen van 250 Euro voor een basispakket tot
1500 Euro voor een premiumpakket. Alleen bij deelname aan een van deze programma’s komt er
een vermelding op de website www.visitnijmegen.com.
Wanneer men deze website bezoekt, vindt men slechts 4 bedrijven uit de gemeente Druten die
deelnemen. Deze bedrijven zijn: één camping met groepsaccommodatie, één B&B, één “leuke
winkel” en nog eens een groepsaccommodatie. Blijkbaar is er weinig interesse onder ondernemers in
Druten.
Wanneer men in Google op “Land van Maas en Waal” zoekt, verschijnen 2 websites die deze regio
promoten: www.visitnijmegen.com en www.rivierenland.com. Wanneer men de eerstgenoemde
website bezoekt, wordt men na een openingspagina direct doorgeschakeld naar het algemene
gedeelte van de site waar men via een menustructuur naar allerlei bezienswaardigheden,
overnachtingsadressen en horeca wordt verwezen.
Als dit de site is die het toerisme moet promoten, dan is het slecht gesteld met het toerisme in
Druten of de website schetst een heel belabberd beeld van de mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding in de gemeente Druten. Wij vinden dat het laatste het geval is.
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Om een paar voorbeelden te geven:
 Via het menu bereikbaarheid wordt alleen uitgelegd hoe men in Nijmegen komt.
 Op de agenda staat geen enkele activiteit in Druten
 In Druten zijn blijkbaar geen hotels, restaurants, vakantiewoningen, camperplaatsen,
appartementen, feestlocaties, bezienswaardigheden, musea, cafés en bars en geen happy
shopping
 Er is één fietsroute die langs Druten loopt, geen wandelroutes en ook voor actief zijn in de
natuur moet je niet in de gemeente Druten zijn.
 Geen woord over de Afferdense en Deester waarden en de Veerdam
Overigens worden Mountainbikers verwezen naar een niet bestaande of functionerende pagina en
wordt er melding gemaakt van een VVV-informatiepunt in D’n Bogerd. Deze is echter reeds enige tijd
geleden opgeheven. Met andere woorden, Druten heeft geen officieel VVV-informatiepunt meer,
terwijl er nog wel naar wordt verwezen.
Het is de mening van de Dorpslijsten dat het Land van Maas- en Waal een sterk merk is en het
verdient om zich als zodanig te profileren. Dit gebeurt naar onze mening niet optimaal via het bureau
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
We hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Wat doet het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen allemaal ter bevordering van het
toerisme van Druten.
2. Aan wie legt het bureau verantwoording af?
Wordt er een jaarverslag gemaakt een wordt er een jaarrekening overlegd?
Op welke manier heeft de gemeenteraad invloed op deze organisatie?
3.

Waarom moeten bedrijven een bijdrage leveren op vermeld te worden op de website, terwijl
Druten al 25.000 Euro per jaar bijdraagt?

4.

Is het college bereid om de effectiviteit van het bureau voor toerisme te evalueren en voor te
leggen aan de raad?

5.

Wat gaat het college doen om Druten aantrekkelijker voor toeristen te maken en dit onder de
aandacht van te brengen.

6.

Is het college, met ons van mening, dat het beter zou zijn als het Land van Maas en Waal de
communicatie zelf ter hand zou nemen? Is zij bereid om de omliggende gemeenten te polsen
voor dit idee?

Namens de Dorpslijsten
Gérard de Wildt
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Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30
dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

