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Inleiding 
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug Vallei neemt sinds 1 april .2015 de 
toeristisch-recreatieve marketing en promotie voor gemeente Woudenberg voor haar rekening.
In 2015 is gestart met zeven deelnemende gemeenten inmiddels zijn dat er, met .de 
aansluiting van Baarn en sinds kort ook Scherpenzeel, negen. Gok veel ondernemers 'hebben 
de. weg naar het RBT gevonden. Deze gezamenlijke marketing van de regio werpt haar 
vruchten af. Op 31 .december 2020 loopt de overeenkomst van opdracht"af die wij hebben 
afgesloten met het RBT. Een nieuwe overeenkomst voor de komende 4 jaar ligt hier 

Centrale vraag 
Gaat u akkoord Imet bijgevoegde overeenkomst en daarmee met verlenging van de 
samenwerking met en binnen het RBT?

Beoogd resultaat 
Gemeente Woudenberg wil op een -zo effectief en efficiënt mogelijke manier een professionele 
aanpak in marketing en promotie van Woudenberg en omgeving met een positieve bijdrage 
aan een (duurzame) economie. en werkgelegenheid.

Kader 
Structuurvisie Woudenberg 2030 en de Subsidieregeling Economie, Recreatie Toerisme en 
Vitaal Buitengebied.

Argumenten 
De regionale aanpak met RBT door experts op het gebied van marketing/promotie biedt ons de 
kennis, expertise en krachtenbundeling op een dusdanige professionele manier., die we als 
gemeente' zelf'minder makkelijk zouden kunnen bereiken. Bovendien is het bereik veel groter 
dan wij als' relatief kleine gemeente zelf zouden kunnen realiseren.

Het RBT heeft haar meerwaarde de afgelopen jaren bewezen, zowel in haar netwerkrol als in 

haar rol op het gebied van marketing. 'Ook de afgelopen periode met alle maatregelen rond 
Corona heeft het RBT haar meerwaarde laten zien.

Deze overeenkomst is nagenoeg gelijk aan de eerder gesloten overeenkomst. Op verzoek van 
gemeenten is ook de innovatietafel in deze overeenkomst opgenomen. Eerder werd hier .een 
aparte factuur voor gestuurd, nu wordt .deze in het: 'totaalbedrag meegenomen.

Duurzaamheid en Inclusie 
De' samenwerking met het RBT draagt bij totI duurzaamheid. Vakexperts op het gebied' van 
marketing/promotie zorgen voor een meerjarenplan duurzame aanpak- in het stimuleren van 
deelname aan regionale /lokale activiteiten en een betere. bekendheid van de mogelijkheden in 
Woudenberg en omgeving. Recreatieve mogelijkheden worden uitgelicht, gebruikt en 
verbonden met elkaar, met een positief- effect op de (duurzame) economie en 
werkgelegenheid.
Het stimuleren van bezoeken van gemeente/regio of deelnemen aan -activiteiten bevorderen 
maatschappelijke betrokkenheid, biedt vertier en ontspanning en creëert werkgelegenheid.

Maatschappelijke participatie 
RBT sluit aan bij het bestuurlijk overleg horeca en recreatie en toerisme, bij de 
promotiecommissie en er zijn ook contacten met de en ook ondernemers in Woudenberg 
weten het RBT te vinden.

Beoogd resultaat 
Door ondertekening van 'de overeenkomst de samenwerking meten binnen het RBT 
voo rtzetten.

Geprint op: 14-12-2020 10:14:56 uur 2/3 



Financiële consequenties 
De kosten worden gedekt in de begroting 202.1 en verder.
Er is E 15.000 opgenomen voor bijdrage RBT. De innovatietafel wordt jaarlijks betaald vanuit 
de uitvoering Economie.

Dit voorstel past binnen de Subsidieregeling Economie, Recreatie Toerisme en Vitaal 
Buitengebied.

Aanpak/uitvoering 
Ondertekening door de wethouder.
Doorgaan met de samenwerking met en binnen het RBT.

Conclusie 
Wij adviseren u bijgaande overeenkomst te laten ondertekenen door wethouder Vlam.

Communicatie 
Berichtje op Isociale media over de ondertekening.

Bijlage(n)
Overeenkomst van opdracht RBT.
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