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Bron / herkomst

Wat willen we
bereiken?

Begroting 2019
Vitale en
toekomstbestendig
e vrijetijdssector

Begroting 2019
Kwalitatief
toeristisch
voorzieningsniveau

Begroting 2019
Structurele inzet op
het beeldmerk
‘Glinsterend
Tubbergen’ voor
marketing,
promotie en
toeristische
productontwikkelin
g van gemeente
Tubbergen.

Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat gaan we ervoor doen?

Dit gaan we doen in 2020
Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020
Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Een gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische Gemeente met
strategie, gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod ondersteuning
en de gewenste profilerings- en marketingactiviteiten voor gem. van stakeholders
Tubbergen.

Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische
voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke
informatielocaties (1) en het thematisch ontwikkelen van de
bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden
en mountainbiken)

Wat is er voor nodig
in 2020?

Strategie formuleren in samenwerking
met ondernemers, inwoners en
marktpartijen (TwenteMarketing en
Stichting Toeristisch Glinsterend
Tubbergen)

Initiatienemer / schrijft
strategie

Reguliere uren

Gemeente in
Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in
samenwerking
samenwerking met Routenetwerken
met stakeholders Twente (Regio), Stichting Toeristisch
Glinsterend Tubbergen en dorpen.

Faciliteren en adviseren

€ 40.000,Reguliere uren

Faciliteren en adviseren

Afgerond

Het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ wordt de komende jaren 1 Gemeente en
op twee manieren door gemeente Tubbergen gefaciliteerd:
ondernemers
1. Financiële bijdrage Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen
(marketingorganisatie gem. Tubbergen) t.b.v. de vermarkting
van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele,
historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar
ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod,
streekproducten)

Evaluatie pilot-fase (2017-2018) Stichting
Toeristisch Glinsterend Tubbergen in
januari 2019. Gelijktijdig besluitvorming
vaststelling meerjarenplan Stichting
Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

Maatschappelijk
Akkoord Tubbergen

2. Op projectbasis financieel bijdragen aan de
vrijetijdseconomische productontwikkeling passend bij het
Structurele inzet op beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’
het beeldmerk
‘Glinsterend
Tubbergen’ voor
marketing,
promotie en
toeristische
productontwikkelin
g van gemeente
Tubbergen.

Begroting 2019
Strategische
samenwerking op
regionaal niveau
(Twente)
Begroting 2019

Het bevorderen van
cultuurparticipatie
onder jongeren
Het versterken van
de culturele
netwerkvorming
Het stimuleren van
culturele
deskundigheidsbevo
rdering

2 Gemeente

afgerond

Faciliteren en adviseren

geen, afgerond

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt
onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de
samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op
structurele basis voort.

Gemeente

Medewerking verlenen aan het
vrijetijdseconomische uitvoeringsbeleid
Twente.

Faciliteren en adviseren

Reguliere uren en
middelen

1. Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente Tubbergen
ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie
Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De
voorwaarden zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017
t/m 2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één glashelder
cultureel netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan
activiteiten benoemd die bijdragen aan de genoemde
onderdelen uit de linker kolom

Gemeente en
culturele
organisaties die
momenteel
verenigd zijn
binnen het
‘cultuurplatform
in wording’

Ondersteuning van de cultuurcoach bij
inzet van middelen / subsidie

Faciliteren en (deels)
uitvoerend

Binnen reguliere uren

