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Aanleiding
In de periode maart tot en met juli van dit jaar zijn in alle gemeenten besluiten genomen over het
oprichten van het Regionaal Bureau voor Toerisme de Langstraat (RBT) en over het beschikbaar
stellen van middelen. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.
Informatie
Conform het voorgestelde proces is in de afgelopen maanden gewerkt aan het vormen van een
bestuur voor de op te richten stichting en is een manager geworven die het RBT gaat aansturen.
Ondertussen worden in de gemeenten de toeristische uitvoeringsorganisaties ontmanteld of zijn deze
al ontmanteld. Alle gemeenten werken met een ander type uitvoeringsorganisatie en kennen daardoor
een andere wijze van ontmanteling.
Convenant
We sluiten een convenant tussen de betrokken partijen: 4 gemeenten en de stichting Regionaal
Bureau voor Toerisme De Langstraat (in oprichting). In dit convenant worden de basisafspraken
vastgelegd die voor de 4 gemeenten gelijk zijn. Basis voor dit convenant is het document van missie
tot activiteit. Dit is gebaseerd op de volgende pijlers:
 kennis
 ontwikkeling
 informatie
 marketing
 trade / Sales
Het convenant beschrijft hoe het RBT zich gaat profileren, welke verantwoordelijkheden de
verschillende partijen (gemeenten versus de stichting) hebben, welke afspraken er zijn gemaakt over
het oprichten van de stichting en het opstarten van het RBT en hoe we omgaan met de financiering in
de komende 4 jaren.
Op basis van het convenant sluit elke individuele gemeenten jaarlijks een subsidieovereenkomst dan
wel inkoopovereenkomst met het RBT. Hierin worden prestatie-indicatoren vastgelegd volgens de
eerder vastgestelde pijlers van het RBT: kennis, ontwikkeling, informatie, marketing en trade / sales.
Vervolgproces
Nu er een bestuur in oprichting is, een manager is geworven en een convenant is opgesteld, kan er
gewerkt worden aan de operationalisatie van het RBT. De komende maanden wordt duidelijk hoe het
RBT gaat opereren. Iedere gemeente spreekt de komende tijd afzonderlijke prestatie-indicatoren af
met het RBT. Het convenant voorziet in de basisafspraken die voor de 4 gemeenten gelijk zijn.
Aanvullend maken de individuele gemeenten afspraken over specifieke prestaties voor de
desbetreffende gemeente. Hoewel de ambitie om op 1 januari 2019 operationeel te zijn, te ambitieus
was, zijn we vol vertrouwen dat dit zo snel als mogelijk in 2019 wel het geval zal zijn. Daar waar
mogelijk ondersteunen we het RBT hierbij. We kijken dan ook uit naar een prettige samenwerking!

