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Tijmen Smit, voorzitter (Laren), Marlous Verbeek (Huizen), Astrid Heijstee
(Weesp), Sandra van Rijkom en Jan-Jaap de Kloet (Wijdemeren), Joan de Zwart
(Blaricum), Mariëtte Zivkovic-Laurenta, secretaris (Regio Gooi en Vechtstreek),
Marga Barink, verslag (Regio Gooi en Vechtstreek)
Miriam van Meerten (Gooise Meren), Wimar Jaeger en Nicolien van Vroonhoven
(Hilversum), Gerrit Pas, (Huizen), Pieter de Groene (Stichtse Vecht), Peter Eijking
(Weesp), Anne-Marie Kennis (Blaricum), Roland van Benthem (Eemnes), Yvonne
van der Zee (Regio Gooi en Vechtstreek)
M. Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl
Nee

Ontwikkeling Toerisme Gooi & Vecht
Amsterdam Marketing (AM) heeft in haar concept adviesrapportage drie scenario’s geschetst voor
de ontwikkeling van Toerisme Gooi & Vecht. Op dit moment lijkt het gewenste model het scenario
te zijn waarbij wordt gekozen voor een stevige marketingorganisatie, wat een extra investering van
€ 150.000,- betekent. Dat vraagt echter om het beschikbaar stellen van meer middelen. De huidige
RBT bijdrage per gemeente zal dan met ca. een factor 2,5 vermenigvuldigd moeten worden. De
voorzitter stuurt een mail naar alle bestuurders met een nadere toelichting en de mogelijkheid om
desgewenst al een reservering in de begroting te kunnen maken. Besluitvorming hierover vindt
plaats in het najaar en uiteraard in nauw overleg met de gemeenteraden.
De adviesrapportage zal op 14 september a.s. besproken worden in de Stuurgroep CERT en op 19
oktober a.s. in aanwezigheid van Amsterdam Marketing. Tevens wordt een nadere toelichting
gegeven tijdens het Regiopodium op 2 oktober a.s., dat in het teken staat van het programma CERT.
Floriade 2022
Vanuit de stuurgroep CERT heeft landschapsarchitect Niek Roozen uit Weesp opdracht gekregen te
onderzoeken of en hoe deelname aan de Floriade 2022 door de regio G&V vorm kan krijgen. De
bestuurlijke denktank Floriade en het ambtelijk overleg Recreatie & Toerisme hebben al een eerste
doorkijk gepresenteerd gekregen en in september wordt het in de stuurgroep CERT besproken.
Niek Roozen zal op het Regiopodium van 2 oktober een presentatie geven over zijn eerste
bevindingen. In het najaar 2017 zal regionale besluitvorming plaatsvinden over de mogelijke
deelname als regio G&V aan de Floriade in 2022.
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