
  

 

Pagina 1 van 1 

OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Toerisme Gooi en Vecht 

Verspreiden Nee 

Contactpersoon Hans Uneken 

Eenheid Sturing 

E-mail h.uneken@regiogv.nl 

Kenmerk 18.0006149 

Datum 5 juli 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1. Het bestuur van de stichting iTRovator en het bestuur van de stichting Regionaal 
Bureau Toerisme verzoeken om: 
a. stichting iTRovator te ontbinden; 
b. de activiteiten, passiva en activa van de stichting iTRovator over te dragen aan de 

stichting Regionaal Bureau Toerisme; 
c. de naam van stichting Regionaal Bureau Toerisme te wijzigen in stichting 

Toerisme Gooi en Vecht; 
d. een bestuursstructuur op te zetten bestaande uit een bestuur met tenminste drie 

leden en een deelnemersraad met daarin de vertegenwoordigers van de 
bijdragende gemeenten en andere publieke lichamen die in belangrijke mate 
financieel bijdragen aan de stichting;  

e. de organisatie van Toerisme Gooi en Vecht in 2018 en 2019 in samenwerking met 
Regio Gooi en Vechtstreek flexibel in te richten tot het moment dat de gemeenten 
een besluit hebben genomen over de structurele inbedding van de stichting en de 
taken van Toerisme Gooi en Vecht.
 

Voorstel 2. De gemeentelijke sturing en financiering vanaf 1 januari 2019 via Regio Gooi en 
Vechtstreek laten verlopen met daarbij de volgende aanvullende afspraken: 
a. uiterlijk 1december 2018 stelt het bestuur van de Regio op advies van de 

deelnemersraad de opdrachtverlening aan stichting Toerisme Gooi en Vecht 2019 
vast; 

b. uiterlijk 1 juni 2019 ligt een voorstel voor gemeenten ten aanzien van de 
structurele inbedding en financiering van stichting Toerisme Gooi en Vecht.
 

 
Behandeling 

Onderwerp Overleg Doel 

12 juni 2018 Directie fysiek domein Bespreken 

19 juli 2018 Portefeuillehouders fysiek domein Vaststellen 

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

In oktober 2017 hebben de portefeuillehouders Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme het verzoek 
gedaan aan Regio Gooi en Vechtstreek en Toerisme Gooi en Vecht om te komen tot een voorstel 
voor de doorontwikkeling tot een regionale marketingactiviteiten. Dit voorstel ziet toe op het 
organisatorische aspecten van deze opdracht.  
 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Voorstel toerisme Gooi en Vecht 

 


