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Voorgesteld besluit
1.
Visit Flevoland B.V. voor het jaar 2022 een activiteitensubsidie van maximaal € 90.938
inclusief 21% btw te verlenen.
2.
Deze subsidie volledig bevoorschotten in 4 gelijke termijnen.
3.
De gemeenteraad informeren.

Inleiding
Visit Flevoland B.V. heeft de subsidieaanvraag op 14 oktober 2021 ingediend en vraagt voor 2022 een
activiteitensubsidie van € 75.155. Ons subsidieplafond geeft een maximum aan van € 74.025; met
indexatie komt dit op € 75.155. Het aangevraagde bedrag komt dan ook precies overeen met ons
gemeentelijk subsidieplafond plus indexering en is daarmee gelijk aan het te verlenen bedrag.
In de beschikking nemen we dit op als € 75.155 + 21% btw wordt dit een bedrag van € 90.938. Door
het subsidiebedrag inclusief BTW op te nemen, is de BTW voor de gemeente terugvorderbaar.
De gemeente verleent deze subsidie voor het verzorgen van recreatief toeristische informatie en
marketing van de Noordoostpolder en voor deelname aan de gebiedspromotie, op alle onderdelen. De
subsidieaanvraag is compleet en het (concept) Jaarplan is tijdig, dat wil zeggen vóór 1 oktober,
ingeleverd; hiermee is de aanvraag ontvankelijk.
Subsidieplafond
Voor 2022 is het subsidieplafond voor toeristische promotie door Visit Flevoland vastgesteld op
€ 74.025, inclusief indexering komt dit op een bedrag van € 75.155.
Doelstelling
Mogelijk maken dat Visit Flevoland B.V. in samenspraak met gemeente bepaalde activiteiten kan
uitvoeren met als doel: het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in
Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief
gebruik te vergroten en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Strategisch
Gebiedsmarketing Plan.

Argumenten
1.1

De aanvraag is passend binnen het subsidiebeleid

De subsidiering vindt plaats op grond van de Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder en de
door het college, op 15 oktober 2013, vastgestelde Nadere regels: verzorgen recreatief toeristische
informatie en bevorderen toerisme. Uit het ingediende Marketingactiviteitenplan blijkt voldoende dat
aan de voorwaarden uit deze nadere regels wordt voldaan.

1.2
Bijdrage aan gebiedspromotie Noordoostpolder
Visit Flevoland B.V. levert bij de uitvoering van haar activiteiten een bijdrage aan de realisering van de
toeristische beleidsvoornemens en gebiedspromotie van de gemeente. Het stimuleren van toeristische
en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het
gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten. Kort samengevat komt dit neer op: het
ontwikkelen van promotiecampagnes, stimuleren gebruik verhaal van Flevoland/Noordoostpolder,
genereren free publicity, zichtbaarheid van het aanbod via social media en toeristische websites
(meertalig), samenwerking met andere DMO’s en promotieorganisaties. Hiermee wordt het toerisme in
en naar Noordoostpolder bevorderd.
2.1
Bevoorschotting van de subsidie
Op grond van artikel 4:95 Awb kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten. Wij bevoorschotten de
beschikking tot subsidieverlening voor 100% in 4 kwartalen.

Kanttekeningen
 Visit Flevoland B.V. vraagt de subsidie aan inclusief btw omdat ze door de belastingdienst als
btw-ondernemer gekwalificeerd is. Voor Noordoostpolder houdt dit in dat de subsidie inclusief
btw wordt verleend en het btw-aandeel in de subsidie wordt gecompenseerd via het
compensatiefonds.
Planning/Uitvoering
De gemeenteraad wordt geïnformeerd waardoor de raad kennis kan nemen van het Jaarplan van Visit
Flevoland, Noordoostpolder 2022.

Bijlagen
1. Jaarplan Visit Flevoland, Noordoostpolder 2022 inclusief begroting
2. Uitgaande brief/verleningsbeschikking 2022

