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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur om besluiten te nemen teneinde
subsidies beschikbaar te stellen aan Ondernemersvereniging de Rottemeren
ter uitvoering van de Marketingstrategie ‘Marketing- en communicatieaanpak de
Rotte en omliggende gebieden’ te delegeren aan het Dagelijks Bestuur, zoals
opgenomen in het delegatiebesluit;
De reeds genomen besluiten zoals opgenomen in het delegatiebesluit te
bekrachtigen;
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Recreatieschap Rottemeren heeft ter uitvoering van de Marketingstrategie ‘Marketing-en
communicatieaanpak de Rotte en omliggende gebieden’ in 2018 de
‘Samenwerkingsovereenkomst marketingstrategie de Rotte’ ondertekend. In deze
overeenkomst is vastgelegd dat de ondernemersvereniging gedurende de periode 2018 tot
en met 2021 jaarlijks een marketingplan opstelt. Dit marketingplan vormt – na vaststelling
door een begeleidingscommissie – de basis voor het bepalen van de door het recreatieschap
te leveren financiële bijdrage aan de marketingactiviteiten. Het uitkeren van deze financiële
bijdrage vindt plaats in de vorm van subsidieverstrekking.
De bevoegdheid voor het verstrekken van subsidies berust bij het Algemeen Bestuur. Met
het vaststellen van bijgevoegd delegatiebesluit wordt de bevoegdheid tot het nemen van
deze besluiten binnen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld beschikbaar krediet
gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2018 en 2019 diverse besluiten genomen ten behoeve van
deze subsidieverstrekking over de jaren 2018, 2019 en 2020. Deze besluiten zijn echter niet
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Met het vaststellen van het delegatiebesluit worden
deze besluiten door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.
De ondernemersvereniging heeft inmiddels een door de begeleidingscommissie vastgesteld
verzoek tot wijziging van de subsidieverlening 2020 ingediend. Het Dagelijks Bestuur heeft
hierover nog geen besluit kunnen nemen omdat het delegatiebesluit nog niet is vastgesteld
door het Algemeen Bestuur en het bovendien pas geldig is nadat het besluit is gepubliceerd
in de gemeentebladen. Een besluit over dit wijzigingsverzoek zal derhalve op 6 juli door het
Algemeen Bestuur worden genomen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
 RM DB 15 juni 2020
- Delegatie bevoegdheden subsidieverstrekking Ook dit is de Rotte.
 RM DB 13 november 2019 - subsidieverstrekking marketing Ook dit is de Rotte 2020
- Ingestemd met het verstrekken van een subsidie van € 78.517 voor de uitvoering van
het marketingplan Ook dit is de Rotte 2020 (met dekking vanuit het door het Algemeen
Bestuur op 10 december 2018 beschikbaar gestelde krediet “Marketing Ook dit is de
Rotte” van € 300.000).
 RM AB 10 december 2018:
- Een krediet “Marketing Ook dit is De Rotte” van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de
periode 2019 t/m 2021 ten laste van de Algemene Reserve ter dekking van de totale
kosten van uitvoering van de marketingstrategie Ook dit is de Rotte.
 RM DB 19 november 2018:
- Het vaststellen van de subsidie voor marketingactiviteiten in 2019 en het nemen van
besluiten die noodzakelijk zijn om de subsidie staatssteunproof te kunnen verstrekken
te mandateren aan de bestuurlijk portefeuillehouder, de heer D. de Haas, onder de
navolgende voorwaarden:
o De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 112.884; inclusief bijdrage van
gemeente Rotterdam van € 10.000;
o De subsidieverstrekking voldoet aan de Europese wet- en regelgeving inzake
staatsteun.
(met dekking vanuit het door het Algemeen Bestuur op 10 december 2018 beschikbaar
te stellen het krediet “Marketing Ook dit is de Rotte” van € 300.000).
 RM DB 9 april 2018:
- Ingestemd met het verstrekken van € 40.000 subsidie aan Ondernemersvereniging De
Rottemeren voor de uitvoering van de in het marketingplan ‘Ook dit is de Rotte.nl’
januari t/m juli 2018 opgenomen activiteiten;
- Ingestemd met het verstrekken van maximaal € 73.750 subsidie aan Ondernemersvereniging De Rottemeren voor de uitvoering van nog nader door de vereniging te
specificeren en aan te vragen activiteiten in de periode augustus t/m december 2018;
- Het vaststellen van de hoogte van de subsidie voor marketingactiviteiten in de periode
augustus t/m december 2018 en de nadere invulling van de subsidieverstrekking,
waaronder het vaststellen van de subsidiebeschikkingen en de voorwaarden
waaronder de subsidieverstrekking plaatsvindt, te mandateren aan de portefeuillehouder projecten vml. Programma De Rotte Verdient ‘t;
- Ingestemd met het dekken van de te verstrekken subsidies vanuit het reeds besloten
krediet “Uitvoeringsprogramma Marketingstrategie de Rotte” van € 167.000.
 RM AB 27 november 2017:
- In 2018 een krediet “Uitvoeringsprogramma Marketingstrategie Rotte” beschikbaar
gesteld van € 167.000 ten laste van de investeringsreserve dat als maximale bijdrage
voor het campagneplan 2018 wordt ingezet.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De bevoegdheid voor het verstrekken van subsidies berust bij het Algemeen Bestuur. Met
het vaststellen van bijgevoegd delegatiebesluit wordt de bevoegdheid tot het nemen van
deze besluiten binnen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld beschikbaar krediet
gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2018 en 2019 diverse besluiten genomen ten behoeve van
deze subsidieverstrekking over de jaren 2018, 2019 en 2020. Deze besluiten zijn echter niet
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Met het vaststellen van het delegatiebesluit worden
deze besluiten door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.
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De subsidieverstrekking vindt plaats gedurende looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst marketingstrategie de Rotte (2018 t/m 2021). Na deze periode is er geen
wettelijke basis meer aanwezig om subsidie voor dit doeleind te verstrekken aan de
ondernemersvereniging.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer
8. VERDERE PROCEDURE
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur moet het besluit onder verantwoording van de
deelnemende gemeenten worden gepubliceerd in de gemeentebladen. Het besluit treedt de
dag na publicatie in werking.
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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