
 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 20.0002685 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling Subsidieverlening Visit 

Flevoland 
2 7 december 2020 B. Rozeboom-Koning 

 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: Subsidieverlening Visit Flevoland 
 
Voorgesteld besluit 
1. Visit Flevoland B.V. voor het jaar 2021 een subsidie van maximaal € 89.570 incl. btw verlenen; 
2. Instemmen met het aanpassen van de aanvraagtermijn naar 5 oktober 2020;  
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Visit Flevoland B.V. vraagt een subsidieaanvraag van € 74.025 (€ 89.570 inclusief btw). De subsidie is 
voor het verzorgen van recreatief toeristische informatie en het bevorderen van toerisme in de 
gemeente Noordoostpolder. Ze draagt daarmee bij aan de gebiedspromotie en toerisme.  
 
Beleidsreferentie: 
Algemene subsidieverordening Gemeente Noordoostpolder 
Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 
 
 
Doelstelling 
Mogelijk maken dat Visit Flevoland B.V. de 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 het toeristisch en 
recreatief gebruik in Noordoostpolder te vergroten.  
 
 
Argumenten 

1.1 De activiteiten dragen bij aan ons beleid voor toeristisme en gebiedspromotie  
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.  
 

1.2 De aanvraag past binnen de subsidieregels  
De aanvraag voldoet aan de Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder. 
 

1.3 Visit Flevoland B.V. vraagt de subsidie aan inclusief btw omdat ze door de belastingdienst als btw-
ondernemer gekwalificeerd is.              
Dit betekent dat over de inkomsten die gegenereerd worden, btw door Visit Flevoland B.V. moet 
worden afgedragen en dat over de kostenzijde de btw in vooraftrek genomen kan worden. Voor 
Noordoostpolder houdt dit in dat de subsidie inclusief btw wordt verleend en het btw-aandeel in de 
subsidie wordt gecompenseerd via het btw-compensatiefonds. Hierdoor wordt de netto-bijdrage 
aan Visit Flevoland B.V. voor het boekjaar 2021 € 74.025 hetgeen ook is opgenomen in onze 
programmabegroting 2021. 

2.1. Op de aanvraag wordt de hardheidsclausule toegepast            
De voorgeschreven aanvraagtermijn in de Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder voor 



subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt is uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de 
jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. De subsidieaanvraag is volledig maar is echter op 5 
oktober 2020 ingediend. Het college kan echter door het toepassen van de hardheidsclausule 
voorkomen dat in voorkomende gevallen de overschrijding van de aanvraagtermijn onevenredig is en 
daarmee tevens de belangen van de gemeente schaadt.  

3.1 Op grond van artikel 4:95 Awb kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten. 
      Wij bevoorschotten de beschikking tot subsidieverlening voor 100% in 4 kwartalen in 2021 
 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
 
Planning/Uitvoering 
De uitvoering van de activiteiten hebben betrekking op begrotingsjaar 2021. Na dit besluit krijgt Visit 
Flevoland B.V. een brief (zie bijlage). Dit is de formele subsidiebeschikking, waarmee zij de activiteiten 
kan uitvoeren in 2021.   
 
 
Bijlagen 
1. Marketingactiviteitenplan 2021 inclusief begroting  
2. Uitgaande brief/verleningsbeschikking 2021 

 


