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Onderwerp: Subsidievaststelling Visit Flevoland 2019

Voorgesteld besluit
1. De subsidie aan Visit Flevoland over 2019 vaststellen op € 86.770,00 (inclusief BTW). 
2. De gemeenteraad informeren.

Inleiding
Op 1 april 2020 heeft Visit Flevoland het inhoudelijk en financieel verslag over 2019 ingediend. Na 
goedkeuring van deze stukken kan de subsidie vastgesteld worden. Daarover gaat dit voorstel. 

Doelstelling
Faciliteren dat Visit Flevoland toeristische en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder kan 
stimuleren door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief 
gebruik te vergroten.

Argumenten
1. De subsidie 2019 is op een goede manier besteed.
Visit Flevoland heeft de activiteiten uitgevoerd volgens het ingediende marketingactiviteitenplan en de 
daarbij behorende begroting voor 2019. De bereikte resultaten, zoals:

 (inter)nationale en regionale promotie passend bij het verhaal van Noordoostpolder;
 participatie in internationale campagnes: tulpen en NL Waterland;
 het genereren van free publicity;
 creëren van zichtbaarheid van het aanbod via social media kanalen en de website;
 en productontwikkeling en samenwerking met bijvoorbeeld StEP, het NBTC en 

buurgemeenten
komen in voldoende mate overeen met de beoogde resultaten zoals beschreven in de 
subsidieverlening. Door de ingediende beoordelingsverklaring, het financiëel en inhoudelijk verslag en 
de toelichting daarop, blijkt dat de middelen rechtmatig en doelmatig zijn besteed. De subsidie kan 
definitief vastgesteld worden conform het bedrag van de verleningsbeschikking. Bevoorschotting heeft 
volledig plaats gevonden in 2019. Visit Flevoland is btw verschuldigd aan de Belastingdienst. Het 
verleende subsidiebedrag is inclusief btw. De nettosubsidie bedraagt over 2019 € 71.711.

2. De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid. 
Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de financiële 
kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is het wenselijk 
de raad op de hoogte  te houden van subsidies.

Kanttekeningen
n.v.t.

Planning/Uitvoering
Na besluitvorming wordt de beschikking verstuurd  (zie bijlage 3).

Bijlagen
1. Financieel verslag inclusief beoordelingsverklaring 2019
2. Inhoudelijk verslag 2019
3. Vaststellingsbeschikking Visit Flevoland 2019


