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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het gewijzigde marketingplan Ook dit is de Rotte 2020;
In te stemmen met het verzoek tot wijziging van de subsidieverlening 2020 van
Ondernemersvereniging De Rottemeren.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 13 november 2019 heeft het Dagelijks Bestuur een subsidie van € 78.517 verstrekt aan
Ondernemersvereniging de Rottemeren voor de uitvoering van het marketingplan Ook dit is
de Rotte 2020. Daarbij is uitgegaan van een eigen bijdrage van de ondernemersvereniging
van € 51.132. Gemeente Rotterdam draagt € 10.000 bij aan het marketingplan 2020.
De Ondernemersvereniging geeft in bijgaand verzoek tot wijziging van de subsidie aan dat
vanwege de Corona-crisis een aantal activiteiten in het kader van Ook dit is Rotte is afgelast,
uitgesteld of een andere invulling krijgt. Met de kennis van nu wat betreft de Coronamaatregelen is een aangepast marketingplan opgesteld. Hierin is een zorgvuldige afweging
gemaakt tussen marketingactiviteiten die dit jaar niet (meer) wenselijk en haalbaar zijn en
(nieuwe) activiteiten die juist doorgang kunnen vinden. Het aangepaste marketingplan 2020
is ter kennisname bijgevoegd.
Naast de inhoudelijke consequenties die de Corona-crisis met zich mee brengt voor Ook dit
is de Rotte, zijn er financiële consequenties. De ondernemersvereniging geeft aan dat de
ondernemers vanwege de Corona-crisis in 2020 niet aan de afspraken rondom hun eigen
bijdragen kunnen voldoen. Zij verzoekt het recreatieschap om de subsidiebeschikking op dit
punt te wijzigen en het subsidiebedrag van € 78.517,- vanuit het Recreatieschap Rottemeren
gelijk te houden zonder dat er een aanvullende bijdrage is vanuit de ondernemers. Mede
dankzij de bijdrage van gemeente Rotterdam is het aangepaste marketingplan Ook dit is de
Rotte 2020 alsnog uitvoerbaar.
Met een positief besluit van uw bestuur is de ondernemersvereniging in staat in 2020 Ook dit
is de Rotte in de benen te houden. Dit is o.a. belangrijk om de grote aantallen bezoekers en
volgers van de website en de social media kanalen te behouden en weer verder toe te laten
nemen. Voor het weer opstarten van activiteiten door ondernemers in het gebied is dit ook
cruciaal.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- DB Rottemeren 15 juni 2020: Ingestemd met het verzoek tot wijziging van de
subsidieverlening 2020 van Ondernemersvereniging De Rottemeren.
- DB Rottemeren 13 november 2019: ingestemd met het verstrekken van een subsidie van
€ 78.517 voor de uitvoering van het marketingplan Ook dit is de Rotte 2020.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Bij de eerdere subsidieverstrekkingen door het recreatieschap aan Ondernemersvereniging
de Rottemeren voor de uitvoering van marketingactiviteiten in het kader van Ook dit is de
Rotte 2020 is reeds onderzocht of er sprake is van staatssteun. Dit is niet het geval.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Er zijn geen financiële consequenties anders dan besloten op 13 november 2019. Dit houdt
in dat het subsidiebedrag van € 78.517,- vanuit het Recreatieschap Rottemeren gelijk blijft en
er geen aanvullende bijdrage meer is vanuit de ondernemers.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
De begeleidingsgroep marketing Ook dit is de Rotte heeft het aangepaste marketingplan
2020 vastgesteld.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,
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