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Onderuverp: Financiële bijdrage voor De Nieuwe Organisatie

Middenbeemster, 19 april 2016
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ln het collegeprogramma 'Met hoofd en hart voor Beemster' staat de ambitie opgenomen om

een visie op werelderfgoed en toerisme, recreatie en economie op te stellen en deze met de
samenwerkende organisaties en ondernemers verder te concretiseren. ln februari 2015
hebben de acht partners van de DNO (De Nieuwe Organisatie) een intentieverklaring
ondertekend waarin een visie en een missie staat opgenomen. De maanden daarna zijn de

visie en missie samen met de intentiepartners verder geconcretiseerd. Dit heeft onder meer
geresulteerd in een uitwerking van het Beemster DNA, het selecteren van doelgroepen en een

communicatieplan. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma en het

verder ontplooien van het Beemster merk. ln de DNO zijn met name vrijwilligers actief. Om het
lokale traject en het op de kaart zetten van De Beemster te doen slagen, is er inzet van
professionals nodig. Met name voor het uitwerken van het uitvoeringsprogramma en de
ontplooiing van het Beemster merk is expertise noodzakelijk. De DNO heeft deze expertise
gevonden in een samenwerking tussen Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en Buro Zorro.

Zij hebben bovenstaande geoffreerd voor een bedrag van € 56.545,- (excl. Btw). Op 15

februari 2016 heeft de gemeente hiervoor een financieel verzoek van de DNO ontvangen.
Aangezien de DNO momenteel nog niet over voldoende financiële middelen beschikt om de

opdracht voor het uitvoeringsprogramma en de ontplooiing van het Beemster merk te kunnen

verlenen en dit plan inclusief aansturing cruciaal is voor het vervolg van het verdere traject,
wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde bedrag

van € 56.545,- (excl. Btw).

besluit:
1. ln te stemmen met de visie en missie van de DNO op het gebied van werelderfgoed en

toerisme.
2. Uit de bestemmingsreserve collegeprogramma een financiële bijdrage ter hoogte van

€ 56.545,- (excl. btw) beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een uitvoerings-
programma op het gebied van werelderfgoed en toerisme, en de verdere uitwerking van

het Beemster merk.
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