Convenant Vereniging Toeristisch Platform Apeldoorn
en Gemeente Apeldoorn

Ondergetekenden,
De Gemeente Apeldoorn, hierna te noemen “de gemeente”, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar wethouder M.J.P. (Mark) Sandmann, handelend ter
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2016 over de
verhoging van de Toeristenbelasting ten behoeve van structuurversterking van de
recreatieve sector.
En
De Vereniging Toeristisch Platform Apeldoorn, hierna te noemen ‘het TPA’,
vertegenwoordigd door de heer D.G. (Danny) Paerl, voorzitter,

Nemen in overweging dat:
a. Gemeente en toeristisch bedrijfsleven gezamenlijk willen werken aan
structuurversterking van de toeristische sector in Apeldoorn en de aantrekkelijkheid en
gastvrijheid van Apeldoorn als vrijetijdsstad willen verhogen, teneinde meer bezoekers
naar Apeldoorn te trekken en meer omzet te genereren, met oog voor economische en
ecologische duurzaamheid, voor kwaliteit en innovatie en voor waarden van natuur en
cultuur.
b. Een eigen en structurele financiële positie in handen van de ondernemers gewenst is
teneinde hun medeverantwoordelijkheid voor het toeristisch ondernemingsklimaat
gestalte te kunnen geven en hun onderlinge samenwerking te versterken.
c. De gemeenteraad akkoord is gegaan met een door College en sector gezamenlijk
voorgestelde verhoging van de Toeristenbelasting, teneinde een verhoging van de
investeringen in de sector en een versnelling van het programma ‘Welkom in Apeldoorn’
mogelijk te maken.
d. Bij het debat over het ondernemersfonds voor de binnenstad een duidelijk draagvlak is
gebleken in de Apeldoornse politiek voor het beginsel ‘voor en door ondernemers’,
waarbij de ondernemers zonder overheidsinterventie beslissen over de uit subsidie
verkregen middelen, zolang die middelen worden ingezet voor stimulering van het
ondernemingsklimaat.
e. Ook het functioneren van het TPA en de relatie van het TPA met de gemeente volgens
de filosofie ‘voor en door ondernemers’ gestalte zal krijgen.
f. Het TPA zijn doelen wil bereiken door samenwerking met de gemeente Apeldoorn, met
Apeldoorn Marketing, met VisitVeluwe, met de Gebiedsagenda Veluwe, met de Stichting
Centrum Management Apeldoorn en door afstemming met andere financiers van
toeristische productontwikkeling binnen en buiten het programma ‘Welkom in Apeldoorn’.
g. Het TPA voorts ruimte wil bieden aan innovaties, ontwikkeling van kennis en kwaliteit
en netwerkvorming.

h. Het TPA eigen personele capaciteit zal scheppen, teneinde de doelen en projecten die
het platform nastreeft dichterbij te brengen en de stem van de toeristische ondernemers
te versterken.
i. Het TPA de gelegenheid heeft middelen verkregen uit gemeentelijke subsidie, meerjarig
te sparen, teneinde grotere en geconcentreerde acties mogelijk te maken.
j. Dit convenant drie jaar na het inwerkingtreden wordt geëvalueerd, waarbij zal worden
bezien in hoeverre de doelen uit het beleidsplan en het werkplan van het TPA dankzij
deze nieuwe verhouding dichterbij zijn gebracht. Maar dat de intentie is om met de
formule ‘voor en door ondernemers’ langdurig de verhouding tussen TPA en gemeente
gestalte te geven
k. Het budgetrecht van de gemeenteraad in formele zin in stand blijft, maar dat
eventueel toekomstige tariefbesluiten ten aanzien van de toeristenbelasting in het licht
staan van de afspraken en verantwoordelijkheidsverdeling in dit convenant
l. Het TPA belangen van privaatrechtelijke aard gaat dienen en daartoe via de publieke
kas verkregen middelen gaat inzetten.
m. Daarom van het TPA te allen tijde een transparante en democratisch verantwoorde
werkwijze mag worden verlangd, niet alleen tegenover haar leden, maar ook tegenover
de gemeente.
n. De doorontwikkeling van het TPA tot nieuwe en nog meer gelijkwaardige verhoudingen
kan leiden tussen gemeente en sector, en dat de doorontwikkeling van het TPA een
groeiproces is dat per 1 januari 2018 formeel start en dat beoogd wordt dat het TPA de
jaren die komen in overleg steeds meer uitvoeringskracht en verantwoordelijkheid zal
krijgen.
En komen het volgende overeen:

1. Duur van het convenant
1. De gemeente en het TPA gaan een convenant aan voor een periode van drie jaar. Dit
convenant treedt na ondertekening door beide partijen in werking op 1 januari 2018,
zodat het convenant expireert op 31 december 2020.
2. Het convenant is terstond verlengbaar – voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd –
mits een evaluatie eind-2020 heeft aangetoond dat zowel de TPA-leden en deelnemers
als de gemeente in overwegende mate voortzetting wensen.

2. Ambities en inspanningen
Met dit convenant wordt beoogd:
1. Een krachtige positionering van het bedrijfsleven te verkrijgen in de toeristische
ontwikkeling van Apeldoorn.

2. Een sterke verwevenheid te realiseren tussen publieke en collectieve private
inspanningen in de recreatieve sector.
3. De samenwerkingsrelatie tussen gemeente en TPA te bestendigen.
4. Versterking van het toeristisch ondernemingsklimaat, blijkend uit meer omzet door en
meer bezoekers aan commerciële en niet-commerciële ondernemingen in de toeristischrecreatieve sector.
5. Het verhogen van de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van Apeldoorn voor zowel
bewoners als bezoekers.
6. Versterking van de concurrentiepositie van toeristisch Apeldoorn in binnen- en
buitenland.
7. Versterking van het duurzame profiel van de sector, zowel in ecologische zin
(bijdragen aan energietransitie en diversiteit) als in bedrijfseconomische zin (stabiliteit en
continuïteit).
8. Aanjagen van innovatie en nieuw talent en verbreding van het draagvlak voor het
toerisme onder de Apeldoornse beroepsbevolking.
9. Ontwikkelen van Apeldoorn tot kenniscentrum van nationaal niveau, in samenwerking
van bedrijven, instellingen voor onderwijs, cultuur en sport en overheden.
10. Ontwikkelen van een sterkere regievoering over het lokaal en regionaal toeristisch
beleid door toeristische ondernemers.
11. Bekostigen en (mee)financieren van concrete projecten ter versterking van het
toeristisch product en de toeristische marketing, waarbij nadrukkelijk samenhang zal
worden gezocht met het door de gemeenteraad vastgestelde programma ‘Welkom in
Apeldoorn’.
12. Voortzetting en uitbouw van de bestaande netwerk- en ontmoetingsfunctie, waarbij
in het bijzonder aandacht zal worden gegeven aan het ontwikkelen van een lange termijn
agenda voor de toeristische sector en aan import en verspreiding van kennis die het
ondernemerschap en de kwaliteit van de dienstverlening kan versterken.
13. Aanstellen van een TPA-manager, die namens het TPA contacten onderhoudt, zorgt
voor de agendering en coördinatie van nieuwe projecten en die als aanspreekpunt van de
sector zal functioneren.

3. Financiële afspraken
1. De gemeente zal het TPA subsidiëren met een vast bedrag van jaarlijks € 150.000,-.
In een jaarlijks overleg van TPA en College van B&W zal worden bezien of en welk deel
van de stimuleringsmiddelen van de gemeente onder regie van het TPA geplaatst zal
worden.
2. De gemeente kent de bedragen aan het TPA toe door middel van een jaarlijkse
subsidie. De aanvraag vindt plaats volgens de subsidieregels van de gemeente
Apeldoorn, zoals vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Apeldoorn 2014.

3. Subsidietoekenning is afhankelijk van een jaarlijks werkplan, waarin uitgaven,
reserveringen en uit te voeren activiteiten en projecten van het TPA worden samengevat.
4. Het TPA treedt in overleg met de wethouder toerisme over de inhoud van het werkplan
en de samenhang tussen publiek en private inspanningen, naar aanleiding van dat
gesprek kan het TPA overgaan tot wijziging van het werkplan.
5. De gemeente zal streven naar maximale transparantie van de eigen toeristische
bestedingen en staat open voor vergaand overleg met de sector over die bestedingen en
voor ‘pooling’ van de eigen middelen met die van het TPA.
6. De gemeente heeft het recht voorstellen te doen voor bestedingen door het TPA, maar
zal geen druk uitoefenen op de besluitvorming door de stemhebbende leden van het TPA.
7. Het is het TPA toegestaan maximaal 10% van de subsidie-inkomsten aan te wenden
als bedrijfs- en risicoreserve.
8. Het is het TPA daarnaast toegestaan meerjarig te sparen voor grotere investeringen,
mits doel en omvang van de reservering voldoende staan uitgeschreven in het werkplan
en hierover is afgestemd met de gemeente als subsidiënt.

4. Financiële cyclus
1. Het TPA dient jaarlijks voor 1 mei een subsidieaanvraag in, vergezeld van een
werkplan voor het daar op volgende jaar.
2. Het TPA ontvangt vervolgens een subsidiebeschikking van de gemeente. Op de
subsidiebeschikking zijn de reguliere en actuele gemeentelijke voorwaarden van
toepassing.
3. Uiterlijk op 1 mei van het jaar volgend op het uitvoeringsjaar brengt het TPA een
financieel en inhoudelijk jaarverslag uit. Het jaarverslag omvat minimaal:
•
•

•

Een overzicht met activiteiten en behaalde resultaten.
Een door het TPA vastgestelde jaarrekening met een specificatie van de
inkomsten en uitgaven. Hierbij inbegrepen een overzicht van de extra bijdragen
van het bedrijfsleven, zowel in contributies, donaties als in specifieke projecten.
Een accountantsverklaring.

4. Uitstel van de termijn van 1 mei is alleen mogelijk na overleg met de gemeente.
5. De gemeente kan voor eigen rekening aanvullend accountantsonderzoek verrichten,
wanneer zij daar aanleiding toe ziet.
6. De gemeente controleert voorts of de vereniging zich houdt aan de bovengenoemde
taken. De gemeente respecteert voor het overige het beginsel ‘voor en door
ondernemers’ en zal zich onthouden van enige druk op het TPA als het gaat om de
besteding van de middelen.
7. De uitkering van de subsidie vindt jaarlijks plaats conform de subsidiebeschikking.

5. Ondertekening

…………………………………………………
Dhr. M.P.J. (Mark) Sandmann
Wethouder Gemeente Apeldoorn

…………………………………………………
Dhr. D.G. (Danny) Paerl
Voorzitter vereniging TPA

Aldus ondertekend op dinsdag 28 november 2017.

