Subsidieregeling VVV-vestiging
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
gelet op artikel 2, eerste lid, onder f, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;
BESLUITEN
vast te stellen de Subsidieregeling VVV-vestiging ten behoeve van Stichting VVV Roosendaal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a.

Jaarlijkse subsidie: subsidie die per jaar aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar
wordt verstrekt.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling
Doelstelling van de regeling is te bevorderen van:
•

het toerisme en recreatie in de Gemeente Roosendaal door promotie, verbetering en ondersteuning
van het aanwezige toeristische product opdat het aantal bezoekers en de gemiddelde verblijfsduur van
bezoekers toeneemt.

•

samenwerking en verbindingen tussen bedrijfsleven, cultuur, sport en welzijn.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Een jaarlijkse subsidie voor 2020 t/m 2023 kan uitsluitend aan Stichting VVV Roosendaal worden verstrekt
voor de volgende activiteiten in de gemeente Roosendaal:
1.

Informatieverschaffing en voorlichting aan bezoekers en bedrijven in de gemeente Roosendaal, zowel
fysiek als digitaal.

2.

Promotie van de gemeente Roosendaal.

3.

Coördinatie, account- en netwerkactiviteiten voor het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven (inclusief
horeca en retail), lokaal en (boven)regionaal.

4.

Productontwikkeling op het gebied van plaatselijke producten, routering, dagtochten, arrangementen,
excursies, internetapplicaties e.d.

5.

Kaartverkoop/ondersteuning van (amateur) voorstellingen.

6.

Coördinatie/ondersteuning van publieksacties door samenwerkende ondernemersorganisaties.

7.

hospitality-activiteiten

Artikel 4 Subsidieplafond
1.

Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2020 tot en met 2023 €330.360,- per jaar is dit €
82.590,-

2.

Voor meerjarig beschikte subsidies wordt indexering toegepast.

3.

Het indexatiepercentage wordt jaarlijks op 1 mei vastgesteld overeenkomstig de methodiek die is
terug te vinden in het gemeentelijke Spoorboekje Planning en Control Cyclus van het betreffende
begrotingsjaar.

Artikel 5 Subsidiabele kosten
Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

Artikel 6 Beoordeling subsidieaanvraag
De aanvrager komt voor subsidie in aanmerking als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor
subsidieverlening en er geen redenen zijn de subsidie te weigeren op grond van de artikelen 4:25, tweede
lid, 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening
Roosendaal.

Artikel 7 Verplichtingen
1.

De subsidieontvanger is verplicht:
a.

de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

b.

zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en
het activiteitenaanbod;

c.

flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 25 juni 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting subsidieregeling VVV vestiging
De Stichting VVV-Roosendaal is een autonome organisatie die deel uitmaakt van het landelijke VVVnetwerk. Haar primaire activiteiten komen voort uit deze positie en de daaraan verbonden werkwijze en
taken. Vanuit deze rol dient de VVV ook goed te anticiperen op de lokale en regionale behoeften.
De unieke positie binnen het landelijke (en ook provinciale) netwerk en de daaraan verbonden faciliteiten
maakt van de VVV een unieke partner. Andere partijen kunnen deze faciliteiten niet bieden.
Deze subsidieregeling is primair bedoeld om het stimuleren van de algemene functie van de VVV voor
Roosendaal, haar bevolking en aanwezige behoeften en belangen.
De subsidie betreft alleen het stimuleren van de basistaken gerelateerd aan de primaire behoefte aan een
VVV-vestiging.

De volgende Beleidskaders zijn van toepassing:
Toeristisch-Recreatief Actieplan “De Reis naar Roosendaal”
Maatschappelijke effecten die we willen bereiken:
Het beoogde economische effect is : Meer toerisme, meer bestedingen en meer synergie.
Met een aantrekkelijke toeristisch-recreatief aanbod wordt bijgedragen aan de maatschappelijke effecten
• De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen.
• De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers

