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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT) vanaf 2020 (incl. 
Toerisme Gooi & Vecht)  

Verspreiden Nee 
Contactpersoon Marlies van der Linden 
Eenheid Sturing 
E-mail m.vanderlinden@regiogv.nl 
Kenmerk 19.000935 
Datum 31 januari 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Bespreken en input leveren voor nieuw programma CERT vanaf 2020  
Voorstel 2.  Bespreken en input leveren voor toekomst Toerisme Gooi & Vecht  

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
24-01-19 Directie-overleg Kennisnemen  
05-02-19 Workshop ambtelijk CERT Adviseren  
15-02-19 Pfho Fysiek Domein / CERT Bespreken  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Eric van der Want is als adviseur CERT aan de slag om tot een door gemeenten, culturele 
instellingen en andere betrokken partijen gedragen regionaal programma CERT te komen. Daarbij 
wordt antwoord gegeven op de volgende twee vragen: 1. waarop gaan gemeenten samenwerken 
vanaf 1 januari 2020? en 2. hoe gaan de gemeenten samenwerken vanaf 1 januari 2020? Het advies 
daarover wordt in samenspraak met alle betrokken partijen opgesteld. Naast individuele gesprekken 
vindt op 5 februari een workshop met CERT-ambtenaren plaats. Ook de Regioconservator neemt 
hieraan deel. 
 
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg worden de eerste bevindingen en opgaven besproken. De 
input van de workshop van 5 februari met de CERT-ambtenaren wordt hierbij meegenomen. De 
portefeuillehouders worden verzocht tijdens de bijeenkomst inhoudelijk richting te geven voor het 
vervolg. Ook zullen de te nemen vervolgstappen in het proces aan de orde komen. Het ligt in de 
bedoeling in mei van dit jaar een gedragen plan voor besluitvorming gereed te hebben. 
 
Onderdeel van de discussie gaat over recreatie en toerisme en de toekomst van de stichting 
Toerisme Gooi & Vecht. In bijgaande memo zijn de thema’s die aan de orde komen als basis voor de 
bespreking uitgewerkt. Het gaat om de volgende thema’s: 
 Inhoudelijk programma (ambitie en doelen) 
 Organisatievorm 
 Samenwerking met partners: o.a. Hilversum Marketing en Amsterdam Marketing 
 Financiering 
 
Ter kennisname zijn verschillende bijlagen over de onlangs gehouden inspiratiesessies 
kwaliteitsplekken toegevoegd.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Memo toekomst Toerisme Gooi & Vecht  
Bijlage 2.  Memo stand van zaken kwaliteitsplekken 
Bijlage 3.  Terugkoppeling inspiratiesessie ‘Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’ 
Bijlage 4.  Terugkoppeling inspiratiesessie ‘Buitenplaatsen en Plassengebied’ 
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Bijlage 5.  Terugkoppeling inspiratiesessie ‘Kunstdorpen’ 
Bijlage 6.  Terugkoppeling inspiratiesessie ‘Fortenland’ 
Bijlage 7.  Overzicht uitwerking inspiratiesessies kwaliteitsplekken 

 


