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Onderwerp: Subsidievaststelling Toerisme Flevoland 2018 

 

Voorgesteld besluit 

1. De subsidie aan Toerisme Flevoland (onderdeel OMFL BV) over 2018 op basis van 

artikel 4:46 Awb vaststellen op € 84.737,00 (inclusief BTW). 

2. Het saldo van € 6.793 niet terugvorderen maar beschikbaar stellen aan Toerisme 

Flevoland ten behoeve van in 2018 aangegane verplichtingen. 

3. De Commissie Samenlevingszaken informeren. 

 

Inleiding 

Op 8 april 2019 heeft Toerisme Flevoland het inhoudelijk en financieel verslag over 2018 

ingediend. Het indienen van deze stukken wordt beschouwd als een aanvraag tot het 

afgeven van een beschikking tot vaststelling van de subsidie over 2018. 

 

Doelstelling 

Faciliteren dat Toerisme Flevoland de in samenspraak met de gemeente bepaalde 

activiteiten: het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in 

Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch 

en recreatief gebruik te vergroten, kan uitvoeren. 

 

Argumenten 

1. De subsidie 2018 is op een goede manier besteed. 

Toerisme Flevoland heeft de activiteiten uitgevoerd conform het ingediende 

marketingactiviteitenplan en de daarbij behorende begroting voor 2018. De bereikte 

resultaten komen in voldoende mate overeen met de beoogde resultaten zoals 

beschreven in de subsidieverlening. Middels de ingediende beoordelingsverklaring, 

financiëel en inhoudelijk verslag en de toelichting daarop, is voldoende aannemelijk 

gemaakt dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de middelen is aangetoond. De 

subsidie kan definitief vastgesteld worden conform het bedrag van de 

verleningsbeschikking. Bevoorschotting heeft volledig plaats gevonden in 2018. De 

verschuldigde BTW is door Toerisme Flevoland (onderdeel OMFL BV) afgedragen aan de 

Belastingdienst.  

 

2. Tegenover het resterende saldo staan verplichtingen die doorlopen in 2019. 

Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 6.793 (€ 8.220,- inclusief BTW) niet 

terug te vorderen, maar beschikbaar te stellen ten behoeve van deze lopende 

verplichtingen.  

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Planning/Uitvoering 

Na besluitvorming de beschikking tot subsidievaststelling 2018 versturen. 

 



Bijlagen 

- Financieel verslag inclusief beoordelingsverklaring 2018 

- Inhoudelijk verslag 2018 

- Vaststellingsbeschikking Toerisme Flevoland 2018 

 


