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Advies Amsterdam Marketing over Toerisme Gooi & Vecht
Amsterdam Marketing heeft advies over Toerisme Gooi & Vecht uitgebracht. Gooi en Vechtstreek
heeft veel te bieden, maar de focus in marketing ontbreekt. Amsterdam Marketing adviseert om
focus aan te brengen en de marketing te richten op specifieke doelgroepen.
Tevens zijn drie scenario’s benoemd om te komen tot een regiomarketingorganisatie. Dit vergt
investeringen, waarvan de noodzaak door de stuurgroepleden wordt onderschreven. Amsterdam
Marketing werkt het advies en de drie scenario’s verder uit in een rapportage, die in september met
een keuzenotitie op de agenda van de Stuurgroep CERT komt. Ook de Economic Board zal de
rapportage agenderen.
Routebureau Gooi & Vechtstreek i.o.
Het Routebureau i.o. wordt verantwoordelijk voor het structureel verzorgen van het beheer en
onderhoud van het regionale wandel-, fiets- en sloepen/kanonetwerk. Nadere uitwerking vindt
plaats over de wijze waarop het Routebureau het best kan worden ingericht. Voorbeelden zijn
Routebureau Noord-Holland en Routebureau Utrecht. Een voorstel voor de inrichting wordt in het
najaar in de Stuurgroep CERT geagendeerd.
Onderhoud regionaal Fietsknooppuntennetwerk
Vanuit het landelijk meldsysteem komen meldingen binnen van onvolkomenheden in het regionale
fietsknooppuntennetwerk, die moeten worden opgelost. Besloten wordt om het Hoofdenoverleg
Openbare Ruimte in te schakelen om tijdelijk een pragmatische oplossing te vinden (bijv. meldingen
per gemeente toezenden aan de desbetreffende uitvoeringsdienst).
Regioconservator
Laura Grijns is gestart als regioconservator en zal de komende maanden kennismakingsgesprekken
voeren met de cultuur- en erfgoedinstellingen in de regio. Vervolgens start zij met de realisering van
de projecten, waarvoor geld van het Mondriaanfonds is ontvangen: o.a. bijeenbrengen (conditie,
depot, digitalisering, beheer e.a. backofficetaken) in een regionaal collectieplan van
cultuurhistorische/erfgoedcollecties, organisatie van topcollectiepresentaties, advisering
cultuurhistorische instellingen op verbinding van collecties en afstemming van presentatie.
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Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
Jaron Beekes, projectcoördinator CMK, start per 1 juli 2017 en is het aanspreekpunt voor scholen en
cultuuraanbieders. Zijn opdracht is realisering van regionale cultuureducatie vanuit de CMK
invalshoek: het bijeenbrengen van vraag uit het onderwijs en aanbod vanuit de cultuurinstellingen.
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