Montferland
Motie 1: Recreatie & Toerisme in Montferland
Agendapunt: Moties zonder raadsvoorstel
De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 30 juni 2022;
Constaterende dat:
● Stichting Montferland Marketing (SMM) conform afspraak eind januari jl. een onderbouwd
M&P-plan 2022-2026 bij het college heeft ingediend;
● vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het plan en de subsidiebijdrage 2022, het
college aan SMM in februari van dit jaar een voorschot ad 43k heeft verstrekt;
● het college op 15-03-22 SMM in plaats van de in het plan opgenomen subsidiebijdrage van
190k voor 2022, slechts een subsidiebedrag van 80k heeft toegekend;
● het college tegelijk heeft aangegeven in 2022 geen subsidiebijdrage (meer) te willen
verstrekken voor de twee eerder afgesproken en in het M&P-plan opgenomen onderdelen:
a. de contractuele 2e termijnverplichting voor de overname van het netwerk ad 26k;
b. het voor ondersteuningsactiviteiten te besteden bedrag ad 25k;
● de lagere toekenning voor 2022 en de (2) separate afwijzingen niet alleen substantieel
afwijken van het door SMM gevraagde, maar er tevens toe leiden dat een belangrijk deel
van de R&T doelen en verwachtingen niet gerealiseerd kunnen/zullen worden.
Overwegende dat:
● voor de start tussen gemeente en SMM afspraken zijn gemaakt over wat de rol, taak/uitvoering en verantwoordelijkheid van de externe uitvoerende private partij (SMM) en die
van de gemeentelijke beleidsafdeling zijn (R&T-beleidsnota 17-12-2020);
● in dat kader de lagere toekenning voor 2022 en de (2) afwijzingen niet alleen substantieel
afwijken van het door SMM voor 2022 gevraagde, maar is het ook in strijd met het in het
besluit van het college 16-02-21 aan SMM in het vooruitzicht gestelde subsidiebedrag ad
116k;
● de gemeente te allen tijde gehouden is gemaakte afspraken na te komen;
● de R&T verantwoordelijke gemeentelijke beleidsafdeling en SMM niet op één lijn zitten waar
het gaat om eenieders verantwoordelijkheid, rol en taak bij de uitvoer van het R&T-beleid;
● hierdoor een situatie is ontstaan van (wederzijds) gebrek aan vertrouwen waardoor
onvoldoende doorontwikkeling van de R&T beleidsuitvoering plaats kan vinden;
● deze gang van zaken er toe leidt dat binnen Montferland de zo gewenste en noodzakelijke
R&T activiteiten niet naar behoren uitgevoerd (kunnen) worden en mogelijk zelfs gestaakt
moeten of gaan worden.

Verzoekt het college om:
● verzoekt het college invulling te geven aan de reeds gemaakte afspraken;
● in samenspraak met SMM een evaluatie uit te voeren betreffende de periode vanaf de start
van SMM (mei 2021) t/m einde van het R&T seizoen 2022;
● in deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan de afzonderlijke rol, taak/uitvoering en verantwoordelijkheid van de drie actoren (gemeente, TPM, SMM) in dit
dossier;
● op basis van deze evaluatie randvoorwaarden, uitgangspunten, afspraken, etc. vast te
stellen waarop door SMM een integraal R&T-plan 2023 – 2026 kan/zal worden opgesteld;

● de raad (tussentijds) te informeren over de voortgang van het overleg met SMM.
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