
Leden bestuur Recreatieschap Twente 

i.a.a. plv. leden  

 

Onderwerp: Vergadering d.d. 12 januari 2022   Enschede, 10 december 2021 

 

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste vergadering van het bestuur van het Recreatieschap Twente op 

12 januari 2022 om 10.00 uur 

Locatie: Burgerzaal stadhuis van Hengelo 

In principe wordt er fysiek vergaderd op 12 januari aanstaande. Mocht de corona-situatie op dat 

moment zodanig zijn dat fysiek vergaderen niet mogelijk of wenselijk is, dan zullen we dit voor 12 

januari wijzigen in Teams. 

 

 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VTE, de heer B. Brand 

2. Aanwijzing (ter vergadering): 

1. voorzitter; als enige heeft zich kandidaat gesteld de heer B.J. Brand, wethouder 

Dinkelland; 

2. plaatsvervangend voorzitter; als enige heeft zich kandidaat gesteld de heer A.B.G.M. 

koopman, wethouder Haaksbergen; 

3. Benoeming (1 bijlage):   

1. directeur tevens secretaris van het bestuur; 

2. plaatsvervangend directeur-secretaris; 

4. Vaststellen bevoegdhedenbesluit (1 bijlage)   

5. Arbeidsrechtelijke aangelegenheden (1 bijlage) 

6. Reglement van orde vergadering bestuur (2 bijlagen) 

7. Tussenrapportage Twente Marketing 2021 (2 bijlagen)  

8. Subsidie 2022 aan Marketing Oost t.b.v. Twente Marketing (4 bijlagen)  

9. Vaststelling begroting 2022 (2 bijlagen)  

10. Vaststellen vergaderfrequentie en vergaderlocatie (ter vergadering) 

11. Rondvraag 

Bijgaand treft u ter kennisneming aan het overzicht van de leden en plaatsvervangende leden van het 

bestuur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg VTE, 

B.J. Brand 



Samenstelling bestuur Recreatieschap Twente 
 

Gemeente Lid Plv. lid 

Almelo A. Maathuis J.M. van Rees 

Borne A. Spekschoor M.J.R. Kotteman 

Dinkelland B.J. Brand B. Blokhuis 

Enschede J. Diepemaat  A. Kampman 

Haaksbergen A.B.G.M. Koopman J.H. Scholten 

Hellendoorn J.J. Eijbersen M. Overmeen-Bakhuis 

Hengelo G. Gerrits M. ten Heuw 

Hof van Twente W. Meulenkamp  P. van Zwanenburg 

Losser H. Nijhuis Mw. A.Prins 

Oldenzaal E.C. Zinkweg-Ankoné Mw. A. Renkema 

Rijssen-Holten E. Wessels J. Aanstoot 

Tubbergen Mw. T. Vloothuis E. Volmerink 

Twenterand B.J. Harmsen R. Koster 

Wierden R. Kortenhoeven Mw. D. Tigchelaar 
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Advies nota          Instructie 
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 3 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. H.M. Bolhaar, 06-13162418/P. Extercatte,  

Onderwerp 
Benoemingen 
 
Voorstel 

1. De heer J. Kloots te benoemen tot directeur tevens secretaris; 
2. De heer D. Scholten te benoemen tot plaatsvervangend directeur-secretaris; 

 
Inleiding 
In artikel 13 van de Regeling Recreatieschap Twente is bepaald dat het Recreatieschap een 
ambtelijke organisatie heeft met aan het hoofd een directeur, die tevens secretaris van het bestuur is. 
De secretaris is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig en staat het bestuur bij in de 
uitoefening van zijn taken. Het bestuur regelt ook de vervanging van de secretaris. 
 
Beoogd effect 
Voorzien in de leiding van de ambtelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. 
 
Argumenten 
1.1. Mens volgt functie 
De heer Kloots geeft al 13 jaren in de functie van Hoofd leiding aan het onderdeel Recreatieve 
Voorzieningen. Bij  Overgang van Onderneming, dat van toepassing is op deze reorganisatie, wordt 
het principe gevolgd van ‘mens volgt functie’. Op grond daarvan is de heer Kloots de eerst 
aangewezene om de functie te vervullen.  
 
1.2 Er zijn geen omstandigheden bekend die aanleiding zouden moeten geven voor een ander besluit 
De heer Kloots heeft zijn huidige functie tot op heden tot volle tevredenheid uitgeoefend.  
 
2.1 Op grond van zijn functie is de heer Scholten de meest geschikte kandidaat 
De arbeidsorganisatie van het Recreatieschap Twente is gering van omvang en omvat bijna alleen 
uitvoerend functies. De heer Scholten heeft sinds 4 jaren de functie van parkmanager/beleidsadviseur 
en is de enige die de heer Kloots op beleidsgebied bijstaat. Op grond van zijn functioneren is de heer 
Scholten geschikt om als plaatsvervanger te fungeren. 
 
Kanttekening 
N.v.t. 
 
Kosten, baten , dekking 
De kosten van beide functionarissen is zijn in de begroting opgenomen. 
 
Communicatie 
Informeren van de medewerkers. 
 
Vervolg 
Brief aan de heren Kloots en Scholten. 
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Bijlage(n) 
Geen. 
 

Besluit 
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Advies nota           

 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 4 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. I.A.H. Horck, Adviseur Juridische Zaken, 06-55499058 

Onderwerp Bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente 
 
 
Voorstel  
1. Vast te stellen het Bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente  
 
Inleiding 
Op 1 januari 2022 gaat Recreatieschap Twente van start. Dit is een natuurlijk moment om een 
bevoegdhedenregeling vast stellen die bij de organisatie past. 
 
Beoogd effect 
Een regeling waarmee besluitvorming binnen Recreatieschap Twente rechtmatig kan plaatsvinden. 
 
Argumenten 
 
1.1. Deze regeling borgt een doelmatige en efficiënte taakuitvoering.  
Recreatieschap Twente is een uitvoeringsorganisatie. De voorgestelde regeling heeft tot doel de 
uitoefening van een bevoegdheden te spreiden binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie.  Het is 
ondoenlijk en niet doelmatig dat het bestuur alle bevoegdheden zelf uitoefent. 
Met deze regeling is een doelmatige efficiënte taakuitvoering geborgd. Met voorliggend besluit kunnen 
medewerkers bevoegd en daarmee rechtsgeldig, namens het bestuur van Recreatieschap Twente de 
voor een goede taakuitvoering noodzakelijke (rechts)handelingen verrichten. Dat gebeurt op basis van 
mandaat, volmacht of machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuur besluiten te nemen 
(artikel 1 van de regeling en artikel 10:1 Awb), privaatrechtelijke rechtshandeling aan te gaan incl. 
vertegenwoordiging (artikelen 33b en 33d WGR in samenhang met artikel 3:60 BW) of feitelijke 
handeling te verrichten.  
 
1.2. Deze regeling geeft invulling aan ‘focus en eenvoud”  
Voorgestelde regeling wijkt af van de die traditioneel veel binnen de overheid gehanteerd methodiek 
van mandateren. Een algemene regeling met daaraan gekoppeld een zeer uitgebreid register waarin 
alle gemandateerde bevoegdheden worden benoemd onder verwijzing naar het wetsartikel waarin die 
bevoegdheid is neergelegd, eventuele voorwaarden en de functionarissen aan wie bevoegdheden zijn 
gemandateerd. (‘geen mandaat, tenzij’) 
Deze methodiek kent voor- en nadelen. Voordeel daarvan is dat vrij nauwkeurig kan worden 
nagegaan aan welke medewerker welke bevoegdheid is gemandateerd. Iemand is niet bevoegd, als 
dit niet in het register is opgenomen. Nadeel is de lengte en onoverzichtelijkheid van het register, 
naast het gegeven dat mandaatregister snel "veroudert" en daardoor erg arbeidsintensief en 
onderhoudsgevoelig is. Wetten worden voortdurend gewijzigd, er komen steeds nieuwe wetten bij of 
wetten worden juist ingetrokken. Ook voortschrijdende inzichten of gebleken behoeften maken dat het 
register steeds weer opnieuw moet worden aangepast. Juist de vergaande concreetheid maakt dat 
ook vaak achteraf moet worden geconstateerd dat niet alle bevoegdheden zijn opgenomen, die voor 
een efficiënte en effectieve behandeling voor mandatering in aanmerking komen. Door de 
bevoegdheden te concreet te beschrijven zorgt een kleine afwijking er al voor dat er geen sprake is 
van een mandaat. De organisatie is daardoor minder slagvaardig. 
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De nu voorgestelde regeling kent een modernere aanpak, gebaseerd op het zogenaamd omgekeerd 
mandaat. Dit houdt in dat alle bevoegdheden worden gemandateerd, met een aantal uitzonderingen 
en onder een aantal randvoorwaarden (‘mandaat, tenzij’). Deze methodiek is jaren geleden (2003) 
ingevoerd bij de gemeente Dordrecht. Nadien zijn veel andere overheden gevolgd. De ervaringen zijn 
alom positief. 
 
De methodiek van omgekeerd mandaat maakt slagvaardig optreden mogelijk en past bij uitstek bij een 
uitvoeringsorganisatie zoals Recreatieschap. De voorgestelde methodiek geeft invulling aan ‘focus en 
eenvoud’. Er is sprake van een compact (hoofd)mandaat, waarbij de focus ligt op de bevoegdheden 
die het bestuur en de directeur aan zich wensen te houden. Alleen de bevoegdheden die niet in 
mandaat bij een medewerker kunnen worden neergelegd (bijv. kaderstellende besluiten), worden 
expliciet in beeld gebracht. Dit maakt de regeling aanzienlijk korter, overzichtelijker en eenvoudiger en 
daarmee ook toegankelijker. Bovendien is de regeling flexibel, toekomstbestendig en daarmee 
onderhoudsarm. Organisatieveranderingen en/of wettelijke wijzigingen hebben hierop geen invloed.  
 
In bijlagen 1 en 2 zijn de bevoegdheden opgesomd die voorbehouden blijven aan het bestuur en de 
voorzitter en aan de secretaris-directeur. 
 
Kanttekening 
 
1.1. Het uitoefenen van mandaat is een bevoegdheid, geen verplichting. Het bestuur blijft altijd 
bevoegd. 
Het feit dat een bevoegdheid is gemandateerd betekent niet dat de bevoegdheid niet meer door het 
bestuur kan worden uitgeoefend. Mandaat impliceert ook dat medewerkers het vertrouwen hebben dat 
zij op gepaste en verstandige wijze gebruik maken van en omgaan met hun bevoegdheden en dat zij 
een goede inschatting kunnen maken wanneer een besluit beter genomen kan worden door het 
bestuur en bij twijfel het bestuur of de voorzitter consulteren, bijv. omdat als het besluit mogelijkerwijs 
politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt. Het bestuur of de voorzitter kunnen de wens om zelf te 
besluiten ook zelf kenbaar maken. 
 
Kosten, baten , dekking 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Communicatie 
Het besluit wordt na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze digitaal bekend gemaakt in het 
blad gemeenschappelijke regelingen en opgenomen in het regelingenbestand op overheid.nl. 
 
Vervolg 
-- 
 
 
Bijlage(n) 
Bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente 
 
 

Besluit 

 
 
 

 
 
 



 
Bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente 

 
Het bestuur en de voorzitter van het Recreatieschap Twente, ieder voor zover het de eigen 
bevoegdheden betreft; 
 
Overwegende dat: 

• het om redenen van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is de uitoefening van 
daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ambtenaren die werkzaam 
zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur; 

• het wenselijk is te komen tot een duidelijke, eenvoudige en onderhoudsarme regeling. 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

Besluit: 

Vast te stellen het volgende bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente 

Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. bestuur: het bestuur van het recreatieschap Twente; 
b. gemandateerde: de medewerker aan wie mandaat, volmacht en machtiging is verleend; 
c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuur feitelijke handelingen te verrichten, 

geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde; 
d. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bestuur een besluit te nemen in de zin van artikel 

1:3 van de Algemene wet bestuursrecht; 
e. medewerker: de onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op basis van een overeenkomst 

werkzame ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017, uitzendkracht, 
gedetacheerde, inhuurkracht, stagiaire, trainee of zzp-er; 

f. volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te 
verrichten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a 
Wgr. 

 
Artikel 2 Schakelbepaling mandaat, volmacht en machtiging.  
Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat, wordt daaronder tevens verstaan: machtiging en 
volmacht. 
 
Artikel 3 Algemeen mandaat  
1. Het bestuur en de voorzitter verlenen aan de medewerker mandaat voor al hun bevoegdheden, 

die in het kader van een goede uitoefening van huidige en toekomstige taken en 
verantwoordelijkheden nodig zijn en tot het werkterrein en de taken van de betrokken 
medewerker horen, met uitzondering van de in artikel 4 genoemde bevoegdheden. 

2. Het mandaat aan de medewerker wordt eveneens geacht te zijn verleend aan zijn 
leidinggevende. 

3. In geval van afwezigheid van de gemandateerde, treedt de aangewezen vervanger in de plaats. 
4. Ondermandaat is niet toegestaan. 
 
Artikel 4 Uitzonderingen algemeen mandaat 
1. Het mandaat, bedoeld in artikel 3 lid 1 ziet niet op: 

a. de in bijlage 1 genoemde bevoegdheden die voorbehouden blijven aan het bestuur 
respectievelijk de voorzitter; 

b. de in bijlage 2 genoemde bevoegdheden die het bestuur en de voorzitter aan de directeur-
secretaris hebben gemandateerd. 

2. De directeur-secretaris is bevoegd bijlage 2 te wijzigen.  
3. De directeur-secretaris is bevoegd het mandaat aan een medewerker, geheel of gedeeltelijk en al 

dan niet tijdelijk in te trekken. 
 
  



Artikel 5 Instructies voor het gebruik van mandaat  
1. Mandaat wordt niet gebruikt als: 

a. daardoor de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling wordt gewekt; 
b. het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt; 
c. het bestuur of de voorzitter dit kenbaar heeft gemaakt. 

2. Mandaat wordt uitgeoefend binnen de grenzen van geformuleerd beleid, vastgestelde financiële 
kaders en met inachtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen en specifieke instructies. 

3. Ondertekening van stukken geschiedt op de volgende wijze: 
a. De ondertekening krachtens mandaat: 

 
het bestuur 
namens deze 
[naam] 
[functieaanduiding van de functionaris] 

 
b. De ondertekening krachtens volmacht: 

 
Recreatieschap Twente 
[naam] 
[functieaanduiding van de functionaris] 

 
c. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt in plaats van ‘Recreatieschap Twente’ 

vermeld ‘Recreatiepark Het Rutbeek’, ‘Recreatiepark Het Hulsbeek’, ‘Recreatiepark Het 
Lageveld’ of Routenetwerken Twente, indien de rechtshandeling dit organisatieonderdeel 
betreft. 
 

d. De ondertekening krachtens machtiging: 
 
[naam] 
[functieaanduiding van de functionaris] 
 

e. De ondertekening door een plaatsvervangend functionaris vindt voor wat betreft zijn naam en 
functieaanduiding als volgt plaats: 
 

[naam van de plaatsvervanger] 
[functieaanduiding van de oorspronkelijke functionaris, plv.] 
 

4. De directeur-secretaris is bevoegd per geval of in het algemeen nadere instructies te geven voor 
het uitoefenen van mandaat. 

 
Artikel 6 Algemeen ondertekeningsmandaat 
Het bestuur en de voorzitter verlenen de secretaris-directeur een algemeen ondertekeningsmandaat, 
voor de door hen genomen besluiten. 
 
Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding  
a. Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit Recreatieschap Twente. 
b. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot en 

met 1 januari 2022. 
 
Aldus vastgesteld op, 12 januari 2022 
bestuur, 
secretaris,     voorzitter, 
 
 
J. Kloots    ….. 
 
voorzitter,  
 
 
…….  



 
Bijlage 1 Niet gemandateerde bevoegdheden van het bestuur en de voorzitter 
 
1. Het aanwijzen van (plaatsvervangend) voorzitter(s) (artikel 6 lid 2 Regeling Recreatieschap 

Twente). 
2. Het vaststellen van regels omtrent de organisatie (artikel 9 sub b Regeling Recreatieschap 

Twente). 
3. Het vaststellen van een reglement van orde voor de vergadering van het bestuur (artikel 11 lid 1 

Regeling Recreatieschap Twente). 
4. Het informeren van de raad (artikelen 14 en 15 Regeling Recreatieschap Twente). 
5. Bevoegdheden op grond van de geschillenregeling (artikel 24 Regeling Recreatieschap Twente) 
6. Bevoegdheden in het kader van toetreding, uittreding, wijziging en opheffing (hoofdstuk 10 

Regeling Recreatieschap Twente). 
7. Besluiten over een aangelegenheid waarover in een eerder stadium vragen aan het bestuur zijn 

gesteld. 
8. Het aangaan van convenanten, intentieverklaringen en bestuursovereenkomsten. 
9. Het oprichten van of het deelnemen in een rechtspersoon (artikel 31a, lid 1 Wgr). 
10. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening (artikel 34 Wgr). 
11. Het vaststellen van beleid(sregels). 
12. Besluiten m.b.t. het subsidiëren van Twente Marketing. 
13. Besluiten die aan de goedkeuring of instemming van een ander bestuursorgaan zijn 

onderworpen. 
14. Rechtspositionele besluiten ten aanzien van de directeur-secretaris. 
 
Nb. met vaststellen wordt ook wijzigen en intrekken bedoeld. 
 
Bijlage 2 Voorbehouden gemandateerde bevoegdheden secretaris-directeur 
 
1. De voorbereiding van beslissingen van het bestuur 
2. Besluiten op bezwaar. 
3. Het afdoen van klachten. 
4. Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief 

beroepsprocedures. 
5. Het afgeven van een borgstelling of garantie. 
6. Het inkopen van goederen of diensten voor bedragen hoger dan € 2.500, - op jaarbasis. 
7. Het verhuren, verpachten, in erfpacht geven of het meerjarig in gebruik geven van onroerende 

zaken. 
8. Het aangaan van overeenkomsten t.b.v. evenementen of activiteiten met een waarde groter dan 

€ 2.500, - 
9. Besluiten waarbij meerdere medewerkers zijn betrokken wier standpunten niet gelijkluidend zijn. 
10. Besluiten waarbij afgeweken wordt van ingewonnen advies op gebied van juridische zaken, 

financiën, privacy en informatiebeveiliging. 
11. Het afnemen van de eed of belofte. 
12. Rechtspositionele besluiten t.a.v. medewerkers. 
13. Het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk intrekken van het mandaat van een medewerker. 
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Advies nota          Instructie 
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 5 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. H.M. Bolhaar, 06-13162418 

Onderwerp 
Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 
 
Voorstel 

1. Lid te worden van de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 
2. Het Personeelshandboek van het Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG) en wijzigingen 

daarvan van toepassing te verklaren op de medewerkers van het Recreatieschap Twente. 
 
Inleiding 
De medewerkers die momenteel voor Recreatieve Voorzieningen in dienst zijn van GR Gezondheid 
(en daarvoor tot 8 juli 2021 van Regio Twente) gaan per 1 januari 2022 over naar het Recreatieschap 
Twente met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is op hen van toepassing de 
CAO die door de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) met 
de vakbonden is c.q. wordt gesloten. GR Gezondheid is als formele rechtsopvolger van Regio Twente 
lid van de WSGO. Omdat Recreatieschap Twente een zelfstandig samenwerkingsverband is moet zij, 
om de huidige arbeidsvoorwaarden te kunnen continueren, lid worden van de WSGO.  
Naast de landelijke CAO kunnen er voor arbeidsvoorwaarden ook lokale regelingen worden 
vastgesteld. Die worden opgenomen in het zgn. Personeelshandboek. Thans zijn op de medewerkers 
van Recreatieve Voorzieningen de regelingen van het OLG van toepassing. 
Op grond van artikel 9 onder b van de Regeling Recreatieschap Twente is uw bestuur bevoegd regels 
vast te stellen over de ambtelijke organisatie. Daartoe behoren arbeidsrechtelijke regelingen. 
 
Beoogd effect 
Het continueren van de huidige arbeidsvoorwaarden. 
 
Argumenten 
1.1. Het continueren van de arbeidsvoorwaarden past in goed werkgeverschap 
Goed werkgeverschap vraagt dat de ontvlechting van Regio Twente, met in dit geval de overgang van 
de medewerkers naar Recreatieschap Twente, geen nadelige gevolgen voor betrokkenen heeft. 

 
1.2. De WSGO sluit namens de leden de CAO af met de vakbonden 
In beginsel volgt de WSGO de CAO Gemeenten. Daartoe wordt in de onderhandelingen met de 
vakbonden samen opgetrokken met de VNG. 
 
1.3 Uw bestuur is bevoegd te besluiten lid te worden 
In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat uw bestuur bevoegd is 
te besluiten tot het lidmaatschap van een vereniging indien de regeling dit mogelijk maakt. Met het 
oog hierop is in de Regeling Recreatieschap Twente opgenomen (artikel 5, lid 2) dat zij deel kan 
nemen in een vereniging. In de toelichting op de regeling is dit ook als voorbeeld verwoord. U kunt 
evenwel pas op grond van de Wgr een besluit nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn 
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen. Bij brief van 6 oktober 
2021 heeft het dagelijks bestuur van GR Gezondheid (waarin Recreatieve Voorzieningen tot 1 januari 
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2022 formeel is ondergebracht) aan de gemeenteraden gevraagd uiterlijk 1 december 2021 eventuele 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Van de raden van Haaksbergen en Hengelo is bericht 
ontvangen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben. De raad van Almelo verbindt aan het 
lidmaatschap de voorwaarde dat de kosten daarvan in de begroting van het Recreatieschap Twente 
worden opgevangen en niet worden doorberekend aan de gemeente. Naar aanleiding daarvan wordt 
opgemerkt dat de Twentse gemeenten de bestuurlijke keuze hebben gemaakt om voor Recreatieve 
Voorzieningen een eigen rechtspersoon op te richten. Daarmee kunnen bepaalde (financiële) 
schaalvoordelen niet meer worden gerealiseerd en zullen er extra kosten ontstaan, zoals in dit geval 
m.b.t. het lidmaatschap van de WSGO. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om eventuele 
extra kosten op te vangen binnen de begroting. 
 
2.1 Het continueren van de huidige lokale regelingen past eveneens in goed werkgeverschap. 
Voorbeelden hiervan zijn regelingen voor reis- en verblijfkosten, belonings- of 
functiewaarderingssysteem en arbeidsomstandigheden.  
 
2.2 Zowel voor de overgangsfase als voor de toekomst is het efficiënt en effectief de regelingen van 
OLG te volgen 
Hierdoor behoeft het Recreatieschap Twente geen eigen regelingen vast te stellen. De 
Ondernemingsraad en het Lokaal Overleg van OLG worden gevraagd de medewerkers van de 
Recreatieschap Twente te betrekken bij eventuele wijzigingen in de lokale regelingen. 
 
Kanttekening 
1.1. Niet lid worden is geen optie 
Er zijn geen andere opties voorhanden om te bewerkstelligen dat de arbeidsvoorwaarden voor de 
medewerkers gecontinueerd worden dan lid te worden van de WSGO. Wanneer Recreatieschap 
Twente geen lid wordt moet het (jaarlijks) zelf met de vakbonden onderhandelen om afspraken te 
maken over arbeidsvoorwaarden. Dit is niet efficiënt en effectief. 
 
Kosten, baten , dekking 
De contributie van de WSGO bedraagt voor organisaties tot 50 medewerkers € 1.000,- per jaar. 
 
Communicatie 
Informeren medewerkers in dienst bij Recreatieschap Twente. 
 
Vervolg 

1. Aanmelden lidmaatschap bij WSGO. 
 
Bijlage(n) 
Geen 
 

Besluit 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 6 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. I.A.H. Horck, Adviseur Juridische Zaken, 06-55499058 

Onderwerp  
Reglement van orde Recreatieschap Twente 
 
Voorstel 
1. Vast te stellen het Reglement van orde Recreatieschap Twente 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2022 gaat Recreatieschap Twente van start. De eerste vergadering van het bestuur is 
een natuurlijk moment om voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast te stellen. Een 
reglement van orde is bedoeld om de orde van vergaderingen van het bestuur te regelen.  
 
Beoogd effect 
Het vaststellen van de vergaderorde (incl. stemprocedure) voor vergaderingen van het bestuur. 
 
Argumenten 
 
1.1. Een reglement van orde is afgesproken in de Regeling Recreatieschap Twente. 
Op grond van de artikelen 10 en 11 van de Regeling Recreatieschap Twente stelt het bestuur een 
reglement van orde (incl. stemprocedure) voor zijn vergaderingen vast.  
 
1.2. Het reglement van orde voldoet aan eisen van deze tijd.   
Dit reglement is gebaseerd op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het algemeen bestuur van Regio Twente. Het is geactualiseerd naar aanleiding 
van nieuwe wetgeving en gereviseerd.  
 
Kanttekening 
Dit voorstel heeft geen kanttekeningen 
 
Kosten, baten , dekking 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Communicatie 
Het besluit wordt na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze digitaal bekend gemaakt in het 
blad gemeenschappelijke regelingen en opgenomen in het regelingenbestand op overheid.nl. 
 
Vervolg 
Het Reglement treedt in werken op de dag na belendmaking. 
 
Bijlage(n) 
Reglement van Orde bestuur Recreatieschap Twente 
 

Besluit 
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Reglement van orde Recreatieschap Twente 
 
Het bestuur van het Recreatieschap Twente, 
 
gelet op de artikelen 10 en 11 van de Regeling Recreatieschap Twente,  
 
besluit: 
 
vast te stellen het volgende Reglement van orde Recreatieschap Twente.  

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 6 van de regeling; 
b. lid of leden: lid of leden van het bestuur; 
c. regeling: Regeling Recreatieschap Twente; 
d. secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 13 van de regeling; 
e. voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 6 van de regeling; 
f. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 
Artikel 2 De voorzitter 
De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van het reglement van orde; 
d. hetgeen de wet in samenhang met de regeling en dit reglement hem verder opdraagt. 
 
Artikel 3 De secretaris 
1. De secretaris is in elke vergadering van het bestuur aanwezig. 
2. De secretaris kan op uitnodiging van de voorzitter, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit 

reglement deelnemen. 

Hoofdstuk 2 Openbare vergaderingen 
 

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen 
 
Artikel 4 Vergaderfrequentie 
1. Het bestuur vergadert ten minste 2 keer per jaar.  
2. Het bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen vergaderschema of op in 

onderling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee 
andere leden dat wenselijk achten. 

 
Artikel 5 Oproep 
De voorzitter zendt - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste 2 weken voor een vergadering 
aan de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 

Artikel 6 Agenda 
1. Voor elke vergadering wordt, als regel 2 weken van tevoren, door de voorzitter aan de leden van 

het bestuur een agenda en de daarbij behorende stukken beschikbaar gesteld. 
2. Het eerste lid geldt niet voor vergaderingen die spoedshalve worden belegd. 
3. De voorzitter kan in spoedeisende gevallen tot 48 uur voor de vergadering onderwerpen aan de 

agenda toevoegen. De aanvullende agenda met de daarbij behorende stukken wordt aan de 
leden beschikbaar gesteld. 

4. Na opening van de vergadering stelt het bestuur de agenda vast. Op voorstel van de voorzitter of 
een lid kan het bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen, 
van de agenda afvoeren of de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 

 



Paragraaf 2 Orde der vergadering 
 
Artikel 7 Presentielijst 
1. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid de presentielijst.  
2. Als een lid voortijdig de vergadering verlaat wordt hiervan door de secretaris aantekening 

gemaakt op de presentielijst onder vermelding van het tijdstip. 
3. Aan het einde van elke vergadering wordt de presentielijst door de secretaris ondertekend en 

vastgesteld. 
 
Artikel 8 Toehoorders en pers 
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde 

plaatsen vergaderingen bijwonen. 
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is 

verboden. 

 
Artikel 9 Geluid- en beeldregistraties 
Eenieder die tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties wil maken doet hiervan 
mededeling aan de voorzitter en gedraagt zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet 
zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten. 
 
Artikel 10 Opening vergadering en quorum 
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, als het daarvoor in artikel 20, eerste 

lid van de Gemeentewet vereiste aantal leden volgens de presentielijst aanwezig is. 
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, 

bepaalt de voorzitter dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 
van de Gemeentewet. 
 

Artikel 11 Besluitenlijst 
1. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt dat ten minste het volgende bevat: 

a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede 
van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben; 

b. de vermelding van de ingekomen stukken, mededelingen en de voorstellen met hetgeen 
daarover is besloten; 

c. de uitkomst van de stemmingen en, voor zover het mondelinge hoofdelijke stemming betreft, 
de namen van voor- en tegenstemmers, en van leden die zich van stemming hebben 
onthouden; 

d. de inhoud van stemverklaringen en de namen van de leden die deze hebben afgelegd. 
2. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de besluitenlijst. 
3. De concept-besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk aan de leden beschikbaar gesteld. 
4. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna door de secretaris 

ondertekend. 
 
Artikel 12 Ingekomen stukken 
1. Bij het bestuur ingekomen stukken, worden op een lijst ingekomen stukken geplaatst en aan de 

leden beschikbaar gesteld. 
2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt het bestuur, op voorstel van de voorzitter, de wijze 

van afdoening van de ingekomen stukken vast. 
 
Artikel 13 Beraadslaging 
1. De voorzitter kan, met instemming van het bestuur, voor de behandeling van één of meer 

onderdelen van een onderwerp of voorstel, de spreektijd en het aantal spreektermijnen regelen. 
2. Op voorstel van de voorzitter kan het bestuur besluiten de beraadslaging voor een bepaalde tijd 

te schorsen om de leden de gelegenheid te geven tot nader onderling beraad. De 
beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 
 

  



Artikel 14 Deelname aan de beraadslaging door anderen 
1. Het bestuur kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van het bestuur 

deelnemen aan de beraadslaging. 
2. Een beslissing daartoe kan op voorstel van de voorzitter of een lid met meerderheid van 

stemmen genomen worden voordat de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde 
agendapunt begint. 

 
Artikel 15 Handhaving orde en schorsing 
1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: 

a. de voorzitter het nodig vindt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren; 
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere 

interrupties zijn betoog zal afronden. 
2. Als een spreker zich beledigend of onbetamelijk uitdrukt, afwijkt van het in behandeling zijnde 

onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde 
verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Als de betreffende spreker, hieraan 
geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem in de vergadering over het aanhangige onderwerp het 
woord ontzeggen. 

3. De voorzitter kan eenieder die door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert 
het verdere verblijf in de vergadering ontzeggen. 

4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd 
schorsen en - als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten. 

 

Paragraaf 3 Rechten van leden 
 
Artikel 16 Schriftelijke vragen  
1. Een lid kan schriftelijke vragen stellen. De vragen worden zo kort en duidelijk mogelijk 

geformuleerd. 
2. De vragen worden bij de secretaris ingediend. De secretaris stelt de vragen zo spoedig mogelijk 

beschikbaar aan de leden. 
3. De vragen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord. Mondelinge beantwoording vindt 

plaats in de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Indien beantwoording niet binnen deze 
termijnen kan plaatsvinden, stelt de voorzitter de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, 
waarbij aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt 
behandeld als een antwoord. 

4. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering van het 
bestuur en bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering van het bestuur, na de 
behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen over 
het door de voorzitter gegeven antwoord, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
Artikel 17 Interpellatie 
1. Een lid dat inlichtingen wenst over een onderwerp dat niet aan de orde is, heeft voor het vragen 

van die inlichtingen instemming nodig van het bestuur. 
2. Het verzoek om instemming met vermelding van de te stellen vragen moet 48 uur voor de 

vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend. Daarbij vermeldt het lid de reden waarom 
hij niet met het stellen van schriftelijke vragen kan volstaan. 

3. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het 
verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. Het bestuur bepaalt op welk tijdstip tijdens de 
vergadering de interpellatie zal worden gehouden. 

 
Artikel 18 Initiatiefvoorstellen 
1. Een lid kan tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter een voorstel indienen over 

een onderwerp dat niet op de agenda staat, onder vermelding van zijn naam en voorzien van een 
schriftelijke toelichting. 

2. In de vergadering geeft de voorzitter het woord aan de voorsteller, waarna deze zijn voorstel 
toelicht. 

3. Als het voorstel na de toelichting, bedoeld in het tweede lid, door tenminste één ander lid wordt 
ondersteund, wordt het behandeld in die vergadering of, als het voorstel is ontvangen nadat de 
schriftelijke oproeping voor de vergadering was verzonden, in een volgende vergadering. 

 



Artikel 19 Amendementen 
1. Een lid dat in de vergadering aanwezig is kan tot het sluiten van de beraadslagingen over een 

voorstel, een amendement indienen.  
2. Een lid dat in de vergadering aanwezig is, kan op het amendement een subamendement 

indienen. Op subamendementen is dit artikel van overeenkomstige toepassing. 
3. Een amendement moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter, met het 

oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde, oordeelt, dat met een mondelinge 
indiening kan worden volstaan. 

4. De indiener kan het amendement intrekken, totdat de besluitvorming daarover door het bestuur is 
afgerond. 

 
Artikel 20 Moties 
1. Een lid kan ter vergadering een motie indienen. 
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 

worden ingediend. 
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de 

beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats 

nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 
5. Intrekking van de motie door de indiener is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door het 

bestuur is afgerond.  
 
Artikel 21 Voorstellen van orde 
1. Een lid kan tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden 

toegelicht. 
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 
3. Over een voorstel van orde beslist het bestuur terstond. 
 

Paragraaf 4 Procedures bij stemmingen 
 
Artikel 22 Einde beraadslaging 
1. De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is 

besproken, tenzij het bestuur anders beslist. 
2. Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het bestuur tot stemming overgaat, heeft een lid 

het recht zijn stemgedrag te motiveren. 
3. Voordat de stemming over een voorstel, amendement of subamendement plaatsvindt, formuleert 

de voorzitter de te nemen beslissing. 

Artikel 23 Algemene bepalingen over stemming 
1. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Als geen stemming wordt gevraagd en ook de 

voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is 
aangenomen. 

2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht 
willen worden te hebben tegengestemd of zich op grond van artikel 28 Gemeentewet van 
stemming te hebben onthouden. 

3. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal 
onthoudingen, het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen en, in geval van schriftelijke 
stemming, het aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes. Hij doet daarbij tevens mededeling 
van het genomen besluit. 

Artikel 24 Stemming over amendementen en moties 
1. Als een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement 

gestemd. 
2. Als op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het 

subamendement gestemd en vervolgens over het amendement. 
3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn 

ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt 
de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming 
wordt gebracht. 



4. Als over een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd 
en vervolgens over de motie. 

Artikel 25 Hoofdelijke stemming  
1. Stemming vindt plaats op alfabetische volgorde van gemeenten. De voorzitter of de secretaris 

roept de leden bij naam op om hun stem uit te brengen.  
2. Bij hoofdelijke stemming is ieder aanwezig lid, dat zich niet van deelneming aan de stemming op 

grond van artikel 28 van de Gemeentewet moet onthouden, verplicht zijn stem uit te brengen. 
3. Leden brengen hun stem uit door het woord „voor” of „tegen” uit te spreken, zonder enige 

toevoeging. 
4. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog 

herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan 
kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening 
vragen dat hij zich heeft vergist. In de uitslag van de stemming brengt dit echter geen 
verandering. 

5. Als in een voltallige vergadering de stemmen staken, is het voorstel verworpen. Als de stemmen 
staken in een niet-voltallige vergadering, wordt het nemen van het besluit uitgesteld tot een 
volgende vergadering waarin de beraadslagingen worden heropend. Staken de stemmen voor de 
tweede keer over het hetzelfde onderwerp, dan is het voorstel alsnog verworpen. Onder een 
voltallige vergadering wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan een vergadering waarin 
alle zitting hebbende leden, voor zover zij zich niet van stemmen moeten onthouden, een stem 
hebben uitgebracht. 

Artikel 26 Stemming over personen 
1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van 

een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter 3 leden tot 
stembureau. 

2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van artikel 28 van de Gemeentewet van 
stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen 
identiek te zijn. 

3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te 
bevelen. Het bestuur kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen 
worden samengevat op één briefje. 

4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden 
dat verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de 
stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden. 

5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet 
worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje 
hebben ingeleverd.  

6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje, beslist de voorzitter op voorstel van het 
stembureau. 

7. De secretaris zorgt ervoor dat de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag worden 
vernietigd. 

Artikel 27 Herstemming over personen 
1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot 

een tweede stemming overgegaan. 
2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, 

heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer 
dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee 
personen de derde stemming zal plaatshebben. 

3. Als bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

  



Artikel 28 Beslissing door het lot 
1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet 

plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven. 
2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze 

gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud. 
3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit 

briefje voorkomt, is gekozen. 

Hoofdstuk 3 Besloten vergadering 
 
Artikel 29 Algemeen 
1. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige 

toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de 
vergadering. 

2. Stukken waarop op grond van artikel 23 van de wet geheimhouding rust, berusten onder de 
secretaris en liggen voor de leden ter inzage. 

Artikel 30 Besluitenlijst 
1. De concept-besluitenlijst van een besloten vergadering wordt uitsluitend aan de leden 

beschikbaar gesteld. 
2. Deze besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling 

aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet 
openbaar maken van deze besluitenlijst. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de secretaris 
ondertekend. 

Artikel 31 Geheimhouding 
1. Voor afloop van de besloten vergadering beslist het bestuur, overeenkomstig artikel 23 van de 

wet of voor de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. 
2. Het bestuur kan met inachtneming van artikel 23 van de wet besluiten de geheimhouding te 

bekrachtigen of op te heffen. 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 
 
Artikel 33 Slotbepalingen  
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het 

reglement, beslist het bestuur op voorstel van de voorzitter. 
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt. 
3. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde Recreatieschap Twente 

Aldus vastgesteld op, ….. 

 bestuur, 

secretaris,     voorzitter, 



 
  
 
 

Informatienota 
          

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 7 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
Recreatieve Voorzieningen, Agnes Koopman, tel 06-
41558611 en Dénick Scholten, tel 06-22112528 

Onderwerp 
Voortgangsrapportage Actie- en investeringsplan 2021 Vrijetijdseconomie  
 
 
Kennisnemen van 

1. Het behalen van de hoofddoelstellingen (groeidoelstellingen 2016) in 2021 is niet realistisch 
2. Het behalen van de gestelde target m.b.t. de zakelijke markt lijkt in 2021 niet realistisch. 
3. Er is een gat ontstaan door de nog niet ingevulde functie van Beleidsadviseur VTE als gevolg 

van de reorganisatie van Regio Twente.  
 
Inleiding 
Voor de uitvoering van het Actie- en investeringsplan VTE heeft het DB van Regio Twente in 2021 
subsidie verleend. De voortgangsrapportage van dit plan is door MarketingOost ingediend.  

In 2021 wordt de in 2020 ingeslagen weg van kwantiteit naar kwaliteit voortgezet. 
Ook in 2021 heeft covid-19 impact op de sector. Afhankelijk van het type organisatie heeft dit positieve 
of negatieve gevolgen. Door de lockdown in het eerste kwartaal hebben hotels, horeca, dagrecreatie, 
evenementen, groepsaccommodaties, cultuurpartijen etc. geen omzet kunnen genereren.  
De hoofddoelstellingen met een langjarige groei vanaf 2016 zijn door corona niet gehaald.  
Daarentegen profiteerden vakantieparken en huisjesverhuurders van het feit dat Nederlanders een 
alternatief voor de wintersport zochten. Langzaam gaat de sector meer en meer open en blijkt dat 
Twente ook dit jaar weer goed in trek is bij de Nederlander. Vanuit de verblijfsaccommodaties komt 
het geluid dat de bezettingsgraad in het hoogseizoen hoog is, als ook de prijzen per nacht. Ook de 
dagrecreatie en horeca draaien, weliswaar met beperkte capaciteit, goed. 
De hierbij behorende vastgestelde subdoelstellingen van 2021 zijn ruimschoots gerealiseerd. 
 
Beoogd effect 
1.1 Er zit in 2021 wel weer een flinke groei qua overnachtingen in de sector, met name door veel meer 
Nederlandse gasten. 
2.1 Het duurt lang voordat het zakelijk toerisme weer op peil is omdat het hier om lange aanlooptijden 
gaat. 
3.1 Het gevaar is dat Twente op deze manier essentiële middelen gaat missen en de zorgvuldig 
opgebouwde verbinding tussen gemeenten, MarketingOost, provincie en overige VTE-stakeholders 
afbrokkelt.  
 
Kernboodschap 

1. Door COVID-19 is de gehele congressen/evenementen markt nagenoeg tot stilstand 
gekomen. De boeker wil wel organiseren maar er blijft te veel onzeker. Gezien de aanlooptijd 
van bijeenkomsten & evenementen is de verwachting dat de target van 2021 niet gerealiseerd 
wordt. 

2. Door het ontbreken van een beleidsadviseur VTE mist de merkleider Twente een vast 

aanspreekpunt namens de Twentse gemeenten. Ook ontbreekt een vaste vertegenwoordiger 

in Gastvrij Overijssel en daarmee is Twente niet meer in beeld bij het bepalen van de inhoud 



en de verdeling van middelen, terwijl Twente de helft van de provincie is. Daarnaast zijn de 

Twentse gemeenten op dit moment niet vertegenwoordigd in Gastvrij Twente. Gevolg: er 

wordt geen input geleverd voor o.a. strategie toeristisch merk Twente en visie en jaarplan 

inclusief begroting. Ook wordt de aansluiting met en het meedenken in producten vanuit 

MarketingOost (zoals bijv. diverse onderzoeken) gemist. 
 

 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. Welke impact Covid-19 verder in de toekomst heeft op de vrijetijdseconomie als geheel, is op 
dit moment moeilijk in te schatten. 

2. MarketingOost stuurt uiterlijk 30 april 2022 een aanvraag tot subsidievaststelling op basis van 
de inhoudelijke en financiële eindverantwoording over het gehele jaar 2021. 
 

 
 
Bijlage(n) 
Tussenrapportage Marketingcommunicatieplan 2021 
 

Besluit 
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In 2017 is het document ‘Toerisme Twente Visie 2022’ door de Raad 

van Advies Gastvrij Twente goedgekeurd en door de 14 Twentse 

gemeenten omarmd. Daarnaast hebben de 14 Twentse gemeenten een 

investering van €1,- per inwoner structureel in de begroting 

opgenomen welke ten goede komt aan de vrijetijdssector Twente. 

Met de investering in de vrijetijdseconomie Twente wil Regio Twente 

bereiken dat de sector zich op duurzame wijze blijft 

professionaliseren, innoveren en vermarkten, om daarmee het groeiend 

aantal gasten en bezoekers vanuit binnen- en buitenland aan te 

blijven trekken, zodat de bestedingen blijven toenemen en de 

vrijetijdseconomie substantieel en structureel een bijdrage blijft 

leveren aan de werkgelegenheid in Twente. 

In 2020 heeft Regio Twente opdracht gegeven aan MarketingOost/Twente 

Marketing om een marketingcommunicatieplan op te stellen voor de 

stimulatie van de vrijetijdseconomie Twente in 2021. 

Op 18 december 2020 heeft Regio Twente dit voorstel goedgekeurd en 

is een subsidietoewijzing gesteld van €629.000 bestemd voor 

marketingcommunicatie doeleinden in de periode januari – december 

2021. 

In deze tussentijdse rapportage vindt u de voortgang van de gestelde 

doelstellingen, de wijze waarop deze worden bereikt en de daarbij 

behorende financiële onderbouwing.  
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Ook in 2021 heeft covid-19 impact op de sector. Afhankelijk van het 

type organisatie heeft dit positieve of negatieve gevolgen. Door de 

lockdown in het eerste kwartaal hebben hotels, horeca, dagrecreatie, 

evenementen, groepsaccommodaties, cultuurpartijen etc. geen omzet 

kunnen genereren. Daarentegen profiteerden vakantieparken en 

huisjesverhuurders van het feit dat Nederlanders een alternatief 

voor de wintersport zochten. Langzaam gaat de sector meer en meer 

open en blijkt dat Twente ook dit jaar weer goed in trek is bij de 

Nederlander. Vanuit de verblijfsaccommodaties komt het geluid dat de 

bezettingsgraad in het hoogseizoen hoog is, als ook de prijzen per 

nacht. Ook de dagrecreatie en horeca draaien, weliswaar met beperkte 

capaciteit, goed.  

In samenspraak met ondernemers is daarom besloten om de geplande 2de 

campagne van Twente Marketing te verplaatsen naar het najaar.  

De zakelijke markt heeft het dit jaar nog steeds erg zwaar. Boekers 

willen wel, maar zijn voorzichtig en kiezen hierdoor steeds meer 

voor hybride bijeenkomsten. Gezien de lange aanlooptijd van 

zakelijke bijeenkomsten lijkt het behalen van het gestelde target 

2021 niet realistisch.   

In 2021 willen we de in 2020 ingeslagen weg van kwantiteit naar 

kwaliteit voortzetten. De focus ligt daarbij op conversie: leads 

naar ondernemers genereren. Om dit te realiseren zorgen we voor een 

verbeterde SEO-optimalisatie (optimalisatie van de organische groei) 

en gerichte advertising campagnes via Facebook, Instagram, YouTube 

en Google. We richten campagnes in op de focusdoelgroepen waar we de 

funnel (een denkbeeldige trechter op de website die mensen leidt van 

bezoeker naar converteerder) optimaliseren. Het draait dus niet om 

het telkens toevoegen van nieuwe bezoekers, echter op het beter 

laten converteren van bestaande bezoekers op de site. De hierbij 

behorende vastgestelde KPI’s 2021 zijn ruimschoots gerealiseerd!  

Tot slot zien we dat ondanks COVID-19 Twente Marketing toch weer 10 

nieuwe partners aan zich heeft weten te binden én is de begrootte 

cofinanciering van €110.000 ruim overschreden.  

 

 

 

 

 

 

1. 
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In het marketingcommunicatieplan 2021 zijn de volgende 

doelstellingen vastgesteld.  

HOOFDDOELSTELLINGEN 

Meer nachten ▪  12% groei overnachtingen t.o.v. 2016 

Meer bestedingen ▪  21% groei directe bestedingen t.o.v. 2016 

Meer banen ▪  12% meer VTE banen t.o.v. 2016 

 

Bovengenoemde doelstellingen zijn vastgesteld in 2016. Tot 2019 lag 

de groei van de sector op schema en leek de groei gerealiseerd te 

worden. De intrede van covid-19 heeft echter een dermate impact op 

de sector, dat deze doelstellingen op dit moment niet realistisch 

lijken.  

2020 werd als volgt afgesloten: 

 Overnachtingen: -15.8% 

 Bestedingen: -14.3% 

 Banen: -3% 

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste halfjaar 

van 2021 het aantal toeristische overnachtingen in Overijssel met 

73% is gestegen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.  

 

In eerste kwartaal waren er 500 duizend overnachtingen, dat was 

lager (-14%) dan vorig jaar. Het tweede kwartaal heeft dit met ruim 

twee miljoen overnachtingen meer dan goed gemaakt (+158%). 

 

Met deze ruim 2,5 miljoen overnachtingen in deze eerste helft van 

het jaar is Overijssel bijna terug op het niveau van 2019. Daar ligt 

het nu nog ‘maar’ 11% onder. 

 

Gemiddeld in Nederland werd er een groei van 26% genoteerd t.o.v. 

2020. Hoewel in Overijssel slechts 4% van de overnachtingen door 

buitenlanders is gemaakt, is het wegvallen van buitenlandse gasten 

grotendeels gecompenseerd door Nederlandse gasten. 

 

Vooral huisjesterreinen hebben goede zakengedaan het eerste 

halfjaar; het aantal overnachtingen is hier bijna verdubbeld ten 

opzichte van 2020 naar ruim 1,1 miljoen. Dit ligt zelfs 11% hoger 

dan in 2019. Ook kampeerterreinen zagen een groei; ruim 500 duizend 

overnachtingen méér dan vorig jaar naar bijna 750 duizend. Dit ligt 

slechts 2% onder niveau van 2019. 

Hotels kruipen langzaam weer op. Zij noteren een plus van 1% t.o.v. 

vorig jaar. Dit waren bijna 550 duizend overnachtingen, maar hebben 

nog veel goed te maken om terug te komen op het niveau van 2019 (840 

duizend).  

Groepsaccommodaties hebben het nog zwaar. Het beeld is vergelijkbaar 

met vorig jaar en nog steeds 65% minder dan in 2019. Daarnaast geven 

evenementen en de zakelijke markt hetzelfde geluid af: het zijn 

taaie tijden.  

2. 
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SUBDOELSTELLINGEN  

 

Dat we de juiste snaar weten te raken, blijkt wel uit bovenstaande 

cijfers! De aanpassingen die we op de website hebben aangebracht om 

de conversie (aantal bezoekers vs. aantal leads) te vergroten, 

resulteren boven verwachting. Dit doen we vooral door ons goed te 

verplaatsen in de klant-informatie-behoefte; welke informatie wil de 

klant op welk moment in zijn zoektocht en hoe reiken we deze op een 

presenteerblaadje aan? Daarnaast is ook de bounce rate (wanneer iemand 

op onze site komt en deze meteen weer verlaat) een belangrijke 

indicator; met welke zoekingang kwam iemand op de site, waarom haakt ie 

af en wat kunnen we daarin verbeteren? 

Dat het aantal leads richting dagrecreatie nog niet gerealiseerd is, 

heeft alles te maken met de lockdown.  

Dat we op de juiste koers zitten wordt bovendien nog eens extra 

onderstreept door het aantal unieke bezoekers dat groeit met 62.8%, 

waarvan 80% organisch (zonder advertentiekosten) wordt gerealiseerd. 

 

ZAKELIJK TOERISME 

Ten aanzien van zakelijk toerisme en de daarbij horende 

bijeenkomsten & evenementen hebben we dit jaar een onzekere start. 

Door COVID-19 is de gehele congressen/evenementen markt nagenoeg tot 

stilstand gekomen. De boeker wil wel organiseren maar er blijft te 

veel onzeker. Men leert van het verleden, waarin evenementen werden 

verplaatst en alsnog niet plaats konden vinden, boekers worden dus 

nog voorzichtiger of gaan gelijk al voor een hybride evenement. Er 

zijn het eerste half jaar nog wel aanvragen binnen gekomen (10 

stuks) waaronder: Intermediairdagen, Gemeentesecretarissen & 

Ministerie van Defensie.  

Gezien de aanlooptijd van bijeenkomsten & evenementen is de 

verwachting dat de target van 2021 niet gaan realiseren. 

Een aandachtspunt met betrekking tot onze partners: We verwachten 

een aantal opzeggingen van partners die moeten bezuinigen/het niet 

meer redden of geen toekomst meer zien in de evenementenbranche. 

Huidige aantal partners: 31 

 

 

2020 Target 2021 Actueel 2021

Leads richting verblijfsaccommodaties     45.000        50.000        61.930 

Leads richting dagrecreatie     30.000        40.000        37.529 

Downloads routes      5.000        10.000        30.495 

Gemiddelde bereik van unieke personen per 

maand  op social media  1.000.000     1.000.000 3.289.512    

Engagement Facebook posts +2,5% t.o.v. het 

landelijke gemiddelde (3%) >5,5% >5,5% 10,7%
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Het team Strategie Onderzoek en Innovatie ondersteunt MarketingOost 

en haar regio’s om tot een bestemming in balans te komen. Hiervoor 

is er samenwerking met landelijke en provinciale partners 

(kennisknooppunt), worden data en inzichten verkregen en verwerkt 

(kenniswerkplaats) en deze vervolgens intern en extern gedeeld 

(kennispodium). Daarnaast wordt er ingezet op Aanbodontwikkeling bij 

ondernemers en andere partijen en zorgt de afdeling voor monitoring 

van de interne doelen 

KENNISKNOOPPUNT 

De samenwerkingen zijn dit eerste halfjaar versterkt. Zowel op 

landelijk niveau denkt het team mee in de Landelijke Data Alliantie 

over o.a. het onderzoek inkomend (dag)toerisme, de R&T-standaard en 

is er kennisuitwisseling over onderzoek zoals Monitoring 

Bezoekersstromen en KNEITER.  

Op provinciaal niveau weten we de partners elkaar steeds beter te 

vinden. Deze samenwerkingen worden in de tweede helft van dit jaar 

voortgezet. 

KENNISWERKPLAATS 

Er is een basisbeeld met relevante kennis en inzichten. Door middel 

van pilots en verdieping wordt getracht dit beeld steeds beter en 

vollediger te maken. 

Kennis en data over bedrijven, bezoekers en bestedingen zijn 

verwerkt tot factsheets en per regio beschikbaar via het 

kennisplatformoost.nl. Het platform biedt een up-to-date overzicht 

van alle data, kennis, trends en inzichten. Hier zijn ook de actuele 

en relevante subsidies te vinden.  

Daarnaast is de kansenkaart ontwikkeld en wordt deze regelmatig 

aangevuld. 

Ook worden nieuwe methodieken verkend; een pilot om met gegevens 

vanuit het nachtregister inzicht te krijgen in aantallen gasten, de 

ontwikkeling van een dashboard bewuste bestemming waarin diverse 

niet-R&T indicatoren zijn opgenomen.  

 

 

3. 

https://www.kennisplatformoost.nl/
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7dee7ebe639d45c8aeec111d7f40424b
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BEZOEKERSSTROOMMANAGEMENT 

In 2021 zijn we gestart met bezoekersstroommanagement op de 

Sallandse Heuvelrug en Het Lutterzand. Doelstelling is in eerste 

instantie een objectieve beeldvorming te krijgen van het aantal 

bezoekers. Hiervoor zijn diverse meetsensoren uitgezet. 

Daarnaast zijn we in gesprek met Ootmarsum. Hier draait het meer 

over het effect van bezoekersstroommanagement: met welke middelen 

kunnen we bezoekers sturen?  

Ook is er een voorspelmodel ontwikkeld en het dashboard in de 

afrondende fase.  

VITALITEITSONDERZOEK DAGRECREATIE 

De vitaliteit van de dagrecreatie is in de meeste regio’s nog geen 

primair aandachtspunt, maar er is een toenemend besef dat de 

vitaliteit van verblijfsrecreatie samenhangt met de vitaliteit van 

dagrecreatie. Zonder een aantrekkelijke, diverse en 

toekomstbestendige dagrecreatieve sector kan een regio zich niet 

ontwikkelen tot een vitale toeristische bestemming.  

Door Covid-19 is het vitaliteitsonderzoek dagrecreatie al meermaals 

uitgesteld. Betrokken partijen achten echter nu dat de situatie 

dermate hersteld is, dat het onderzoek kan worden uitgevoerd. In het 

najaar wordt hiermee gestart. 

INKOMEND TOERISME  

Onderzoek inkomend toerisme is ook uitgesteld vanwege Corona.  

ONDERZOEK ZAKELIJKE MARKT 

De zakelijke sector is uitermate belangrijk voor Twente, zowel voor 

het imago als de bestedingen die zakelijke bezoekers met zich 

meebrengen. Hotels, vergader- en congreslocaties en andere locaties 

zoals theaters en kerken zorgen dat de bezoekerseconomie goed 

functioneert en zorgen voor werkgelegenheid.  

Daarom is in samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN, 

Congresregio Twente en Zwolle, Gastvrij Overijssel en MarketingOost 

een onderzoek gestart naar de zakelijke markt. Het onderzoek moet 

inzicht geven hoe de markt is opgebouwd en functioneert en wat dit 

betekent voor de marktruimte.  

Begin juli zijn de eerste resultaten opgeleverd. Het onderzoek naar 

de zakelijke en hotelmarkt wordt in het najaar afgerond. 

NATUURBELEVING VAN DE VERSCHILLENDE LEEFSTIJLEN  

Ook het gezamenlijke onderzoek naar de natuurbeleving van de 

verschillende leefstijlen is bijna afgerond. 
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MONITORING 

In het voorjaar is middels een effectmeting onderzoek gedaan naar de 

bekendheid en beoordeling van VisitOost, de merken en campagnes. De 

inzichten hieruit zijn gebruikt in de nieuwe plannen en campagnes.  

Het Stakeholder Tevredenheid Onderzoek staat voor het najaar op de 

planning. Dit is in voorbereiding.  

 

Om de gebiedsontwikkeling te bevorderen worden diverse onderzoeken 

(zie 3.1) gedaan.  

Daarnaast is in Q1 van 2021 de Kansenkaart opgeleverd. De 

kansenkaart is een interactieve kaart waarmee men beleid kan 

vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. De kansenkaart 

bestaat uit een landkaart met alle beschikbare meta-data die 

relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau.  

Om als bestemming in beweging te blijven is het van belang ons 

aanbod te blijven ontwikkelen. Twente Marketing neemt hier zowel een 

reactieve als proactieve rol in.  

Er zijn drie hand-outs uitgegaan met interessante subsidieregelingen 

(Cultuursubsidies, MKB-Voucher, Het Oversticht), hiernaast zijn er 

presentaties gegeven over aanbodontwikkeling in Twente. Ook zijn er 

meerdere businesscases uitgewerkt in Twente. Tot slot zijn de 

gebiedsadviseurs betrokken bij een verscheidenheid aan projecten in 

Twente.  

In totaal zijn er in het marketingcommunicatieplan 2021 voor 

branding 10 activiteiten gepland: 

Alle 10 de projecten verlopen goed of zijn reeds opgeleverd. 

Omdat het hoogseizoen dermate snel is volgeboekt is met ondernemers 

besloten een wijziging aan te brengen in de timing van de 2 

campagnes; in plaats van 2 campagnes in het voorjaar, is nu gekozen 

voor 1 campagne in het voorjaar en 1 in het najaar.  

Een uitgebreidere update ten aanzien van de projecten branding treft 

u in de bijlage aan. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7dee7ebe639d45c8aeec111d7f40424b
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GASTVRIJ TWENTE 

De samenwerking met Gastvrij Twente, de Raad van Advies van Twente 

Marketing verloopt goed. De 3-maandelijkse overleggen worden door de 

voorzitter en merkleider voorbereid. Alle plannen van Twente 

Marketing worden voorgelegd aan Gastvrij Twente, zowel inhoudelijke 

campagneplannen als zaken als personeel en financiën. Daarnaast 

hebben zowel de merkleider als de gebiedsadviseurs regelmatig 

tussentijds contact met de diverse leden.  

Gastvrij Twente bestaat op dit moment uit de volgende leden:  

 Bas van der Geest- voorzitter 

 Bert van der Maat – ’t Mölke, Zuna, RECRON 

 Gerri van Gerner – Hoge Hexel, Hoge Hexel, CBOT 

 Harald Droste – Droste’s Herberg, Tubbergen, HOT 

 Raymond Strikker – De Bloemenbeek, de Lutte, Twente Culinair 

 Niels Mulder, Café-Restaurant Nielz, Almelo, KHN 

 Wout Nieuwenhuis – Landschap Overijssel, Natuur 

 Vacature cultuur (Gemma Boon is onlangs vertrokken bij MBS) 

 Vacature liaison Twentse gemeenten: wordt ingevuld door 

opvolger Marion Vorkink 

 

Daarbij heeft elke deelnemer een vaste vervanger benoemd, zodat de 

bezetting bij elke vergadering gewaarborgd is.   

 

 

MERKLEIDER EN GEBIEDSADVISEURS 

Het team van Twente Marketing inclusief Congresregio Twente bestaat 

uit 4 fte:  

 Een merkleider (1 fte)  

 4 gebiedsadviseurs (1 x 0,8 fte, 2 x 0.6 fte, 1 x 0,4 fte)  

 Een accountmanager voor congresregio Twente (0.6 fte).  

 

 

RELATIE MET TWENTE TOURIST INFO’S / VVV’S 

Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen Twente Marketing 

en de TTI/VVV’s goed. Tweejaarlijks vindt er een operationeel 

overleg plaats waarin de belangrijkste zaken op elkaar worden 

afgestemd. Door Covid-19 hebben we elkaar in deze samenstelling 

helaas al lang niet meer fysiek gezien.  

Naast de reguliere overleggen hebben we elk kwartaal een overleg met 

de organisatie van de Special Olympics die in juni 2022 in Twente 

plaatsvinden.  

Vanzelfsprekend werken de gebiedsadviseurs nauw samen met de 

TTI/VVV’s en is erop zeer regelmatige basis contact. 
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BINDING MET GEMEENTEN/REGIO TWENTE 

De merkleider komt naar behoefte in het ambtelijk overleg en 

portefeuillehouders overleg om zo iedereen op de hoogte te houden 

van de ontwikkelingen ten aanzien van Twente Marketing en haar 

activiteiten. Daarnaast is er tot juni wekelijks contact geweest met 

de beleidsadviseur vrijetijdseconomie van Regio Twente.  

Aandachtspunt: 

 Met de reorganisatie van Regio Twente en de onduidelijkheid 

omtrent de invulling van de functie beleidsadviseur is er op 

dit moment een gat ontstaan. Hierdoor is het frequente contact 

met de merkleider geminimaliseerd, zijn de Twentse gemeenten 

op dit moment niet vertegenwoordigd in Gastvrij Twente en 

heeft Twente geen vaste vertegenwoordiger in Gastvrij 

Overijssel. 
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FINANCIËLE MIDDELEN REGIO TWENTE 

Op 18 december 2021 heeft Regio Twente het actie- en 

investeringsplan 2021 goedgekeurd en is een subsidietoewijzing 

gesteld van €629.000 bestemd voor marketingcommunicatie doeleinden 

in de periode januari – december 2021. 

De middelen worden voor 48% ingezet in organisatie en 52% in out op 

pocket kosten.  

FINANCIËLE MIDDELEN ONDERNEMERS 

De financiële bijdrage van ondernemers wordt gerealiseerd door 

middel van de verkoop van marketingpakketten en de aansluiting bij 

Congresregio Twente. Ondanks Covid-19 wordt de begrootte 

cofinanciering vanuit de ondernemers ruimschoots gerealiseerd.  

In totaal hebben 271 ondernemers een marketingpakket afgenomen bij 

Twente Marketing. Daarnaast heeft Congresregio Twente 33 aangesloten 

bedrijven.  

De financiële bijdrage vanuit ondernemers aan Twente Marketing 

bedraagt op dit moment €122.000. Kortom het gestelde target van  

€ 110.000 is gerealiseerd.  

Naast de cofinanciering bij Twente Marketing, betaalt de ondernemer 

ook zijn lidmaatschap aan de TTI/VVV, samenwerkingsverbanden zoals 

het Camping en Bungalow Overleg Twente (CBOT) of het Hotel Overleg 

Twente (HOT), de Koninklijke Horeca etc. Daarbij investeert hij ook 

nog in zijn eigen marketingpromotie en productontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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BIJLAGE 
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CONTENT CREATIE 

Wekelijks wordt er nieuwe content gecreëerd. Naast tekst en 

stilstaand beeld, is daar nu ook de eerste aflevering van het 

format Dwars door Twente aan toegevoegd. Het aantal unieke bezoekers 

groeit op dit moment met 62.8%. Daarvan wordt 80% organisch 

gerealiseerd, dus zonder advertentiekosten. Door continu de 

informatiebehoefte van de websitebezoeker te monitoren en nieuwe 

content hierop aan te passen, weten we dit te bewerkstelligen.   

TYPISCH TWENTE  

Ook Typisch Twente is dit jaar weer verschenen. Opmerkelijk is 

dat we steeds meer positieve reacties van consumenten in onze 

mailbox aantreffen. Ondanks Covid-19 blijft ook het animo van 

ondernemers om een artikel of advertentie af te nemen groot.  

RESTAURANTGIDS 

Aangezien Covid-19 onzekere en taaie tijden veroorzaakt voor 

vele restaurants, was het animo om een advertentie af te nemen bij 

ondernemers laag. De consument weet de gids echter te waarderen en 

juist in deze tijd kan de ondernemer elke vorm van steun goed 

gebruiken. We hebben daarom besloten de gelden die wij voor de 

restaurantgids gereserveerd hadden, in te zetten op een herdruk van 

de versie van 2020. 

PERS EN MEDIA 

De combinatie van VisitOost, ondernemers en Twente Marketing 

vormt het budget voor pers en media. Dit jaar was Twente zeer 

succesvol met de WiFi-koe, waarmee we meermaals de landelijke pers 

haalden, in de media. Daarnaast ontvingen we ook veel publiciteit 

met het bezoek van influencers Bas en Nicolette. Voor het complete 

overzicht verwijzen wij naar de bijlage ‘Twente in de Media’.  

MERCHANDISE EN PROMOTIEMATERIAAL 

De bestaande merchandise wordt van dit budget (€2.000) op 

voorraad gehouden.  

 

ONTSLUITEN ROUTES 

Dat we massaal nog steeds fietsen en wandelen zien we in het 

aantal downloads van routes. In 2019 werden in het hele jaar in 

totaal 1.700 routes gedownload. Op dit moment staan we op 30.495.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=pz5q8qy10fM
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CONGRESREGIO TWENTE 

Ten aanzien van zakelijk toerisme en de daarbij horende 

bijeenkomsten & evenementen hebben we dit jaar een onzekere start. 

Door COVID-19 is de gehele congressen/evenementen markt nagenoeg tot 

stilstand gekomen. De boeker wil wel organiseren maar er blijft te 

veel onzeker. Men leert van het verleden, waarin evenementen werden 

verplaatst en alsnog niet plaats konden vinden, boekers worden dus 

nog voorzichtiger of gaan gelijk al voor een hybride evenement. Er 

zijn het eerste half jaar nog wel aanvragen binnen gekomen (10 

stuks) waaronder: Intermediairdagen, Gemeentesecretarissen & 

Ministerie van Defensie.  

Gezien de aanlooptijd van bijeenkomsten & evenementen is de 

verwachting dat de target van 2021 niet gaan realiseren.  

CAMPAGNES (online & Offline)  

De gestelde plannen worden uitgevoerd en de KPI’s worden 

gerealiseerd. We zetten daarbij in op social media, SEO (organische 

groei) en SEA (advertenties op zoekwoorden). 

Daarnaast hebben we in het voorjaar ingezet op de WiFi-koe en hebben 

we Tukkers.nl gelanceerd. In het najaar volgt de campagne ‘Zoom in 

op Twente’. 

 

Tot slot verstuurd Twente Marketing 12 keer per jaar een nieuwsbrief 

naar ruim 23.000 consumenten die zich hiervoor hebben aangemeld.  

Tot op heden heeft Twente Marketing 9 nieuwsbrieven verstuurd. 

 

OVERIJSSEL CAMPAGNE (VISITOOST) 

Samen met de andere Overijsselse regio’s wordt geïnvesteerd in 

overkoepelende campagnes voor zowel voor de nationale als 

internationale markt onder de vlag van VisitOost. In alle uitingen 

(website, social media, nieuwsbrieven etc.) wordt Twente prominent 

naar voren geschoven.   

 

VOORBEREIDINGEN 2022 

Het plan 2022 is gereed en de voorbereidingen voor 2022 worden 

nu opgestart.  

 

 

          

https://www.tukkers.nl/
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 8 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
Dénick Scholten, tel 06-22112528, Agnes Koopman, tel 06-
41558611   

Onderwerp 
Subsidieaanvraag MarketingOost 2022 
 
 
Voorstel 

1. MarketingOost een subsidie van €632.000,- te verlenen voor uitvoering van het Actie- en 
investeringsplan 2022 Vrijetijdseconomie Twente. 

 
Inleiding 
MarketingOost verzorgt sinds 2016 de marketingcommunicatie voor de vrijetijdseconomie van Twente. 
Dit gebeurt op basis van de lange termijn visie “Toerisme Twente visie 2022”. Hiervoor doet 
MarketingOost jaarlijks een subsidieaanvraag voor hun geplande activiteiten. De basis hiervan is het  
marketingcommunicatieplan dat nu voor 2022 gereed is.  

 
2022 wordt een bijzonder jaar: 

• In het voorjaar 2022 zijn er gemeentelijke verkiezingen waardoor er naar alle 
waarschijnlijkheid een wisseling zal plaatsvinden ten aanzien van de VTE-portefeuillehouders 
en gemeenteraadsleden. Het vergt een extra inspanning om hen te informeren over het wel 
en wee in de vrijetijdseconomie.  

• In 2022 loopt de Toerisme Visie Twente 2022 af, wat betekent dat we in 2022 een nieuwe 
visie moeten op- en vaststellen. Ook dit vraagt een extra inspanning.  

• Daarnaast ligt er een extra kans: door Covid-19 heeft een nieuwe bezoeker kennisgemaakt 
met Twente. De verwachting is dat in 2022 de markt voor vakantie in eigen land weliswaar zal 
afnemen (doordat een vakantie over de landsgrenzen weer laagdrempeliger wordt), echter 
zijn er meer Nederlanders ontvankelijk om een vakantie in eigen land te boeken. Kortom: er 
ligt een kans om van de nieuwe bezoeker een repeater te maken.  

• Er is sprake van een extra focusdoelgroep: de bewoner. 
 
Beoogd effect 
Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van is 
en het Actie- en investeringsplan draagt hiertoe bij. De opdracht is meer bezoekers naar Twente te 
trekken en het aanjagen van (aanbod)ontwikkeling van de vrijetijdseconomie Twente, zodat de 
bestedingen stijgen en er meer banen in Twente worden gecreëerd. 
 
Argumenten 
1.1 Het marketingcommunicatieplan 2022 is inhoudelijk een logische vervolgstap 
Het marketingcommunicatieplan 2021 is positief. Dit blijkt uit de tussenrapportage. Covid-19 heeft 
nauwelijks effect gehad op het behalen van de subdoelstellingen 2021 (behalve voor de zakelijke 
markt).  



 

Het marketingcommunicatieplan 2022 is een logisch vervolg op het plan uit 2021.  
Inmiddels staat er een stevig netwerk en is de betrokkenheid van stakeholders groot. De missie en 
visie worden gedragen, de financiering wordt gewaarborgd en de positionering van de 
mentaliteitscampagne ‘Tijd Zat in Twente’ groeit. Daarbij hebben de onlinekanalen van visittwente.nl 
een groot bereik waardoor campagnes impact hebben. 
 
1.2 De subsidie aan MarketingOost draagt bij aan de economische groei in Twente 
De vrijetijdseconomie is een belangrijk onderdeel van de economie in Twente. Dit blijkt vooral uit de 
afgelopen jaren. Dit is te lezen in de position paper “Vrijetijdseconomie Twente”. Met deze subsidie 
kan MarketingOost het marketingcommunicatieplan 2022 uitvoeren en nog meer inzetten op groei van 
de vrijetijdseconomie. 
 
1.3 De focus wordt langzaam verlegd van bezoeker naar bewoner 
Bij het meer focussen op de bewoner wordt de samenwerking gezocht met andere sectoren. Door 
deze meer integrale aanpak, draagt de vrijetijdseconomie mede bij aan het behalen van de 
doelstellingen van de Agenda voor Twente en de Regiodeal én kan de sector tevens profiteren van de 
kennis die beschikbaar is in de regio. 
 
1.4 De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector om als middel in te zetten voor het behalen van de 
Twentse ambities 
Twente werkt aan een toonaangevende groene technologische topregio. Waarbij centraal staat het 
behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen. Om dit 
te stimuleren wordt geïnvesteerd in technische innovatie, wordt ingezet op de versnelling van de 
circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken. De 
vrijetijdseconomie is een belangrijk middel om deze doelstellingen te realiseren. VTE heeft onder 
meer een groot aandeel in de leefbaarheid van Twente.   
 
1.5 Portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie adviseert positief  
Het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie heeft op 10 december 2021 ingestemd met het 
voorstel en adviseert uw bestuur om de subsidie aan MarketingOost te verlenen.  
 
1.6 Positief advies door Gastvrij Twente 
Het marketingcommunicatieplan 2022 is beoordeeld en hierop is positief geadviseerd door de Raad 
van advies Gastvrij Twente. Deze Raad van advies bestaat uit een vertegenwoordiging van 
ondernemers en andere stakeholders uit de Twentse vrijetijdssector.  
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Lange termijn groeidoelstellingen worden niet gerealiseerd 
De conclusie is dat de lange termijn groeidoelstellingen zoals die in 2016/2017 zijn vastgesteld, naar 
alle waarschijnlijkheid door Covid-19 niet meer gerealiseerd zullen worden. Wel zijn de 
focusdoelgroepen vergroot en stijgt de naamsbekendheid van Twente naar 92,3%. 
 
1.2 Minder budget beschikbaar voor branding 
Omdat het beschikbare budget voor branding dit jaar lager ligt dan voorgaande jaren, kan de kans om 
van de nieuwe bezoeker die Twente 2021 ontdekt heeft een repeater te maken, niet volledig benut 
worden. Daarom is besloten in te zetten op het behoud van het opgebouwde bereik én 1 
voorjaarscampagne. 
Mocht blijken dat gedurende het jaar de inkomsten hoger uitvallen dan begroot, dan zullen deze extra 
gelden worden ingezet op een doorgroei in leads naar ondernemers én idealiter de traditiegetrouwe 
najaar campagnes. Hiervoor is ca. €80.000 extra nodig. 
 
1.3 Onzekere marktsituatie 
De marktsituatie is op dit moment dermate onzeker dat elke voorspelling onbetrouwbaar is. 



 

Kosten, baten , dekking 
Structurele dekking van 1 euro per inwoner voor de marketing van Twente op basis van 
inwoneraantallen, peildatum 1 januari 2020.   
 
Communicatie 
n.v.t.  
 
Vervolg 

• Versturen van de beschikking aan MarketingOost. 

• In oktober 2022 volgt een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan.  
 
 
Bijlage(n) 
n.v.t.  
 

Besluit 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
MarketingOost 
Mevrouw drs. E. Borgsteijn  
Hanzelaan 351  
8017 JM ZWOLLE  

 
 
 
 

      

UW KENMERK  ONS KENMERK  DATUM januari 2022 

BEHANDELD DOOR dhr. D.B.F. Scholten E-MAIL d.scholten@regiotwente.nl DOORKIESNR. 053 4282411 

      

ONDERWERP Besluit subsidieverlening 2022 

  

 
 
Geachte mevrouw Borgsteijn, 
 

Wij hebben uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van het Actie- en investeringsplan 
2022 Vrijetijdseconomie Twente van Twente Marketing voor het jaar 2022. Voor deze 
periode vraagt u in totaal € 632.000,- aan. In deze brief informeren wij u over onze 
beslissing.  
 
Besluit 
Wij verlenen MarketingOost een (begrotings)subsidie van € 632.000,-. 
 
Regelgeving 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Motivering 
Twente werkt aan een toonaangevende groene technologische topregio, waarbij het behoud 
en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen 
centraal staat. Om dit te stimuleren wordt geïnvesteerd in technische innovatie, wordt 
ingezet op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare 
regio voor wonen en werken. Dit vertaalt zich naar 4 actielijnen:  
1. Techniek als motor  
2. Arbeidsmarkt en talent  
3. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat  
4. Circulaire economie en duurzaamheid  
 
De vrijetijdseconomie biedt kansen voor de positionering van Twente als toonaangevende 
groene technologische topregio. Het Marketingcommunicatieplan 2022 draagt onder andere 
bij aan onderstaande economische factoren: 
- Voor het aantrekken en behouden van talent is een aantrekkelijk vestigingsklimaat van 

essentieel belang. De vrijetijdseconomie heeft een groot aandeel in de leefbaarheid van 
Twente. Horeca, cultuur, natuur, dagrecreatie etc. behoren allemaal tot deze sector. De 
combinatie van stad en land maakt Twente tot een aantrekkelijk gebied.  

- Toerisme (of de bezoeker) is het middel om het leefklimaat van Twente te waarborgen. 
Het aantrekken van bezoekers is belangrijk voor het behoud van het lokale 
voorzieningenniveau.  

- Daarbij helpt een sterke toeristische positionering bij het aantrekken en behouden 
van bedrijven en mensen.  
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- De sector staat dichtbij de consument en kan daardoor eenvoudig als middel ingezet 
worden om mensen kennis te laten maken met de Twentse techniek en innovatie.  

- De vrijetijdseconomie is een banenfabriek voor met name het MBO en biedt tevens 
omscholingskansen voor andere sectoren. Ook biedt de sector werk aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

- De vrijetijdseconomie is een uitgelezen sector om cross-sectorale verbindingen te 
leggen. De sector zorgt voor verbinding. Iedereen heeft er mee te maken, iedereen 
doet er aan mee, iedereen heeft er behoefte aan. Vanuit die verbindende kracht 
biedt de sector oplossingen.  

- Vanuit diezelfde verbinding is de vrijetijdseconomie een logische kracht om het 
integraal denken aan te jagen en te sturen op bewuste bestemmingen. 
Bestemmingen die niet uitgaan van Recreatie en Toerisme, maar die uitgaan van de 
mens: bewoners, bezoekers, studenten, werknemers.  

 

De optelsom van deze mogelijkheden maakt dat de vrijetijdseconomie een belangrijke sector 
is, om als middel in te zetten voor het behalen van de Twentse ambities. 
 
De door u voorgenomen activiteiten, zoals hieronder omschreven, sluiten hierbij aan. Om die 
reden hebben we besloten om de subsidie te verlenen. 
 
Verplichtingen 

Aan deze subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen: 

 

1. Activiteiten 

MarketingOost verricht activiteiten en prestaties zoals opgenomen in de aanvraag van 

30 september 2021 en de bijlage bij deze aanvraag: het Actie- en investeringsplan 2022 

Vrijetijdseconomie Twente. Deze activiteiten betreffen stakeholdersmanagement, 

gebieds- en aanbodontwikkeling, branding, strategie, onderzoek en innovatie. De 

activiteiten van Twente Marketing in het kader van VisitOost vinden plaats – voor zover 

ze Twente betreffen – in lijn met de “Toerisme Twente Visie 2022”.  

MarketingOost realiseert deze activiteiten en prestaties vanaf 1 januari 2022 tot en met 

31 december 2022.  

 
2. Voortgangsrapportage en verantwoording besteding subsidie 

Wij verwachten uiterlijk op 1 oktober 2022 een voortgangsrapportage. MarketingOost  

rapporteert hierin welke activiteiten zijn verricht, welke resultaten dit heeft opgeleverd, 

welke kosten hieraan verbonden zijn, de belangrijkste risico’s, aandachtspunten, 

behaalde mijlpalen en een waardebepaling op aspecten als tijd, geld en kwaliteit.  

 

3. Aanvraag tot subsidievaststelling 

MarketingOost stuurt ons uiterlijk 1 mei 2023 een aanvraag tot subsidievaststelling. De 
aanvraag tot vaststelling bevat: 
a. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 

verleend, zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan; 
i. In het inhoudelijk verslag verantwoording beschrijft MarketingOost de verrichte 

activiteiten, de behaalde resultaten en effecten en eventuele belangrijke 

wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan inclusief de impact 

daarvan op het oorspronkelijke plan. 

b. Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten 
(financieel verslag of jaarrekening) conform ingediende begroting; 
i. In de financiële verantwoording doet MarketingOost opgave van de werkelijke 

kosten en opbrengsten en een vergelijking met de hiervoor begrote bedragen. 

Eveneens wordt hierin inzichtelijk gemaakt welke financiering voor de 
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toeristische marketing van Twente van derden is ontvangen en aan welke 

kosten deze financiering is toegerekend. 

c. Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; 
d. Een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijke accountant.   

i. De feitelijke kosten voor de accountantsverklaring mogen tot een maximum 

van 2% van het totale verleende subsidiebedrag met deze subsidie worden 

gefinancierd.  

 

4. Inlichtingenplicht 

Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 

niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel 

aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt 

MarketingOost dat onverwijld schriftelijk aan het bestuur van het Recreatieschap. 

 

Deze verplichting geldt ook met betrekking tot:  

- beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten 

waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde 

rechtspersoon; 

- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;  

- ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de subsidieontvanger de aan de 

subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zal kunnen 

nakomen; 

- wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde 

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders, en het doel van de 

rechtspersoon. 

 

 

Voorschot 

MarketingOost krijgt een voorschot van de subsidie van 90% dat wil zeggen € 568.800,-. Wij 
maken het bedrag binnen 4 weken na verzending van deze brief over op rekeningnummer 
IBAN NL05 INGB 069 181 4988.  
 

Na ontvangst en goedkeuring van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording volgt de 

subsidievaststelling. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op ten hoogste het 

bedrag van de verleende subsidie.  

 

Indien de subsidie op een lager bedrag wordt vastgesteld dan is verleend, zullen wij te veel 

betaalde voorschotten terugvorderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:46, lid 2 van 

de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij de subsidie lager vaststellen dan het verleende 

bedrag indien: 

- naar onze mening de resultaten van de activiteiten en prestaties niet of onvoldoende 

zijn behaald;  

- de werkelijke kosten van de activiteiten lager en/of de werkelijke bijdragen van derden 

aan de activiteiten hoger en/of de overige aan de activiteiten en prestaties toe te 

rekenen inkomsten hoger zijn dan de begrote bedragen.  

 
Publicatie 

Bij publicaties in het kader van de uitvoering van activiteiten maakt MarketingOost duidelijk 

kenbaar dat realisatie mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Recreatieschap 

Twente en wordt er gebruik gemaakt van het Branding Twente label.  
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Correspondentie 

Wij verzoeken MarketingOost om correspondentie onder vermelding van het in ons 

briefhoofd vermelde kenmerk en behandelend medewerker te richten aan: 

Recreatieschap Twente, Postbus 1400, 7500 BK Enschede  

 

Bezwaar 

Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit kan 

MarketingOost daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuur Recreatieschap 

Twente, Postbus 1400, 7500 BK Enschede. 

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

 

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij het bestuur RecreatieschapTwente is geen 

bijdrage verschuldigd. 

Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kan MarketingOost zich wenden tot de 

medewerker genoemd in het briefhoofd. 

 

Wij wensen MarketingOost veel succes bij het uitvoeren van haar activiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

bestuur Recreatieschap Twente 

secretaris,     voorzitter,  

 

 

 

     

J. Kloots    B.J. Brand 
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VRIJETIJDSECONOMIE TWENTE 

 

Actie- en investeringsplan 
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Het actie- en investeringsplan 2022 is tot stand gekomen vanuit de 

samenwerking met Camping en Bungalow Overleg Twente, Congresregio 

Twente, Hotel Overleg Twente, Koninklijke Horeca Nederland, 

Landschap Overijssel, MarketingOost, Regio Twente, Routenetwerken 

Twente, Twente Culinair, Twentse Cultuur Partijen, Twentse 

VVV/TTI’s, Twente Marketing, ondernemers en overige 

belanghebbenden. Het plan is een uitwerking van de visie ‘Toerisme 

Twente Visie 2022’.   
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INLEIDING 

Dit jaarplan geeft de activiteiten van Twente Marketing voor 2022 

weer.  

Het plan is een uitwerking van de visie ‘Toerisme Twente Visie 

2022’. Deze is tot stand gekomen met de input van vele ondernemers 

en belanghebbenden. Voorts is de visie vastgesteld door Gastvrij 

Twente en omarmd door de 14 gemeenten.  

Om de gekozen marketingstrategie en lange termijn doelen te 

realiseren, wordt jaarlijks een actie- en investeringsplan 

opgesteld. Hierin worden jaarlijks de acties uiteengezet en de 

jaardoelen vastgesteld.  

Dit plan heeft als doel alle belanghebbenden te informeren over de 

werkzaamheden en doelen voor het komende jaar. De optelsom van deze 

activiteiten draagt bij aan het behalen van de lange termijn missie 

en visie.    
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SAMENVATTING 

Twente Marketing, als onderdeel van Stichting MarketingOost, werkt 

inmiddels vijf jaar aan de opdracht meer bezoekers naar Twente 

trekken en het aanjagen van (aanbod)ontwikkeling van de 

vrijetijdseconomie Twente, zodat de bestedingen stijgen en er meer 

banen in Twente worden gecreëerd.    

Inmiddels staat er een stevig netwerk. Is de betrokkenheid van 

stakeholders groot. Wordt de missie en visie gedragen. Is de 

financiering gewaarborgd en groeit de positionering van de 

mentaliteitscampagne ‘Tijd Zat in Twente’. Daarbij hebben de 

onlinekanalen van visittwente.nl een groot bereik waardoor campagnes 

impact hebben.   

2022 wordt een bijzonder jaar. Zo zijn er in het voorjaar 2022 

gemeentelijke verkiezingen waardoor er naar alle waarschijnlijkheid 

een wisseling zal plaatsvinden ten aanzien van de VTE-

portefeuillehouders en gemeenteraadsleden. Hetgeen een extra 

inspanning vergt om hen te informeren over het wel en wee in de 

vrijetijdseconomie.  

Ook loopt in 2022 de Toerisme Visie Twente 2022 af, hetgeen betekent 

dat we in 2022 een nieuwe visie moeten op- en vaststellen. Ook dit 

vraagt een extra inspanning.  

Daarnaast ligt er een extra kans: door Covid-19 heeft een nieuwe 

bezoeker kennisgemaakt met Twente. De verwachting is dat in 2022 de 

markt voor vakantie in eigen land weliswaar zal afnemen (doordat een 

vakantie over de landsgrenzen weer laagdrempeliger wordt), echter 

dat er meer Nederlanders ontvankelijk zijn een vakantie in eigen 

land te boeken. Kortom: er ligt een kans om van de nieuwe bezoeker 

een repeater te maken.  

 

Kortom 2022 is een jaar van uitdagingen en kansen. Omdat echter het 

beschikbare budget van Twente Marketing in 2022 niet op het oude 

peil is, en kosten stijgen, zijn we helaas genoodzaakt keuzes te 

maken. In goed overleg met de 14 Twentse gemeenten en de leden van 

Gastvrij Twente is daarom besloten het komende jaar in te zetten op 

het realiseren van een goede en gedragen gebiedsvisie 

vrijetijdseconomie Twente 2022 – 2025 en het behouden van de 

brandingspositie zoals we die de afgelopen jaren hebben opgebouwd. 

Mochten de inkomsten 2022 toch hoger uitvallen dan begroot, dan 

worden deze ingezet om van de nieuwe bezoeker een repeater te maken. 

Tot slot wordt langzaam de focus verlegd van alleen bezoeker naar 

ook bewoner waarbij de samenwerking wordt gezocht met andere 

sectoren. Door deze meer integrale aanpak, draagt de 

vrijetijdseconomie mede bij aan het behalen van de doelstellingen 

van de Agenda voor Twente en de Regiodeal én kan de sector tevens 

profiteren van de kennis die beschikbaar is in de regio.  
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HET ECONOMISCHE BELANG VRIJETIJDSECONOMIE 

Door corona zijn rake klappen gevallen in de vrijetijdseconomie 

Twente. Was het dé sector die jarenlang record na record brak (zelfs 

tijdens de financiële crisisjaren), is het nu één van de sectoren 

die frontaal geraakt is.  

Wel wijzen de cijfers van het CBS over het eerste half jaar weer een 

groei uit ten opzichte van 2020. Zo is het aantal overnachtingen in 

Overijssel met 73% gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 

2020. Daarmee is Overijssel bijna terug op het niveau van 2019 (zie 

hieronder). Daar ligt het nu nog ‘maar’ -11% onder.  

 

 

 

 

1 
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VRIJETIJDSECONOMIE ALS MIDDEL 

Twente werkt aan een toonaangevende groene technologische topregio. 

Waarbij centraal staat het behoud en de versterking van de 

bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen. Om dit te 

stimuleren wordt geïnvesteerd in technische innovatie, wordt ingezet 

op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke 

en bereikbare regio voor wonen en werken. Hetgeen zich vertaald naar 

4 actielijnen: 

1. Techniek als motor 

2. Arbeidsmarkt en talent 

3. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat 

4. Circulaire economie en duurzaamheid 

 

 

De vrijetijdseconomie is een belangrijk middel om deze 

doelstellingen te realiseren. Denk daarbij aan: 

 Voor het aantrekken en behouden van talent is een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat van essentieel belang. De 

vrijetijdseconomie heeft een groot aandeel in de leefbaarheid 

van Twente. Horeca, cultuur, natuur, dagrecreatie etc. behoren 

allemaal tot deze sector. De combinatie van stad en land maakt 

Twente tot een aantrekkelijk gebied.  

 Toerisme (of de bezoeker) is het middel om het leefklimaat van 

Twente te waarborgen. Het aantrekken van bezoekers is 

belangrijk voor het behoud van het lokale voorzieningenniveau.   

 Daarbij helpt een sterke toeristische positionering bij het 

aantrekken en behouden van bedrijven en mensen.  
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 De vrijetijdseconomie biedt kansen voor de positionering van 

Twente als toonaangevende groene technologische topregio. De 

sector staat dichtbij de consument en kan daardoor eenvoudig 

als middel ingezet worden om mensen kennis te laten maken met 

de Twentse techniek en innovatie.  

 De vrijetijdseconomie is een banenfabriek voor met name het 

mbo en biedt tevens omscholingskansen voor andere sectoren. 

Ook biedt de sector werk aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 De vrijetijdseconomie is een uitgelezen sector om cross-

sectorale verbindingen te leggen. De sector zorgt voor 

verbinding. Iedereen heeft er mee te maken, iedereen doet 

eraan mee, iedereen heeft er behoefte aan. Vanuit die 

verbindende kracht biedt de sector oplossingen. 

 Vanuit diezelfde verbinding is de vrijetijdseconomie een 

logische kracht om het integraal denken aan te jagen en te 

sturen op bewuste bestemmingen. Bestemmingen die niet uitgaan 

van Recreatie en Toerisme, maar die uitgaan van de mens: 

bewoners, bezoekers, studenten, werknemers. 

De optelsom van deze mogelijkheden maakt dat de vrijetijdseconomie 

een belangrijke sector is, om als middel in te zetten voor het 

behalen van de Twentse ambities. 
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DE ROL VAN MARKETINGOOST 

MarketingOost is een autoriteit op het gebied van destinatie-

management. We zetten Overijssel als aantrekkelijke bestemming op de 

kaart. Met veel succes, want de bezoekersstromen nemen toe. Maar dat 

brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Te veel toerisme en 

recreatie leidt tot schade aan de openbare ruimte, wegen en natuur. 

En overlast voor bewoners. Met regie op de vrijetijdseconomie 

streeft MarketingOost naar de juiste balans tussen toerisme en 

leefbaarheid. Daarom helpen wij overheden en ondernemers in 

Overijssel om de vrijetijdseconomie verder te ontwikkelen. Zodat 

Overijssel een fraaie bestemming blijft voor bezoekers uit binnen- 

en buitenland. Maar ook een heerlijk leefgebied voor bewoners en een 

kansrijk marktgebied voor bedrijven. 

Dit doen we vanuit de kracht van de vrijetijdseconomie door de inzet 

van 4 speerpunten: 

 Smart Data (voorheen borging) 

 Integraal gebiedsontwikkeling en management (voorheen 

binding) 

 Aanjagen van aanbodontwikkeling (voorheen binding) 

 Bestemmingsvermarkting (voorheen branding) 

We geven (strategisch) advies, sparring en begeleiding bij gebieds- 

en productontwikkeling en houden hierop de regie, bieden SMART 

inzicht en inspiratie op het gebied van vraag en aanbod en brengen 

ondernemers en overheden bij elkaar met behulp van hun uitgebreide 

netwerk. De resultaten hiervan communiceren we via slimme platformen 

en marketingcommunicatie campagnes. 

MarketingOost heeft een onafhankelijke positie, is een stichting 

zonder winstoogmerk en investeert alle inkomsten weer in het gebied. 

Hierdoor zijn we een onmiskenbare schakel tussen ondernemers, 

overheid en andere belanghebbenden in de provincie.  

De merken die onder MarketingOost vallen zijn: Twente (inclusief 

Congresregio Twente), Hanzesteden, IJsseldelta, Salland, Vechtdal, 

Weerribben-Wieden (Giethoorn) en Zwolle (inclusief congresregio 

Zwolle).  

                                                 

  

STAKEHOLDERS

MANAGEMENT

SMART DATA

GEBIEDS-

ONTWIKKEL
ING

AANBODS-

ONTWIKKE
LING

BRANDING

2 



ACTIE- EN INVESTERINGSPLAN  10 

 

MARKETING VISIE TOERISME TWENTE 2016 - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWENTE BELOOFT 

Bezoek Twente en je komt dichter bij jezelf en elkaar. 

Wanneer je Twente hebt bezocht, keer je anders naar huis. Kortom we 

maken de verbinding tussen activiteit, omgeving en culinair maar 

voegen een verdieping toe: het menselijke aspect/ emotie.  

Aan de hand van de customer journey (proces van inspiratie, boeken 

tot thuiskomst) bepalen we de ‘sleutelmomenten’ voor de bezoeker. 

Deze sleutelmomenten diepen we uit en daarin brengen we de Twentse 

levenshouding en levensritme tot uitdrukking. Hetzelfde proces 

passen we toe bij de ontwikkeling van producten.  

 

 

3 

 

‘Vakantie in Twente is een eigenzinnige, 

transformerende beleving en daarmee is Twente één van 

de belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland.  

Tijdens je vakantie in Twente maak je kennis met een 

bewustere levenshouding en een ander levensritme. En 

dat werkt aanstekelijk! Hierdoor breek je los uit je 

drukke patronen, zodat je weer dichter tot jezelf en 

elkaar komt.’ 

“ 

“ 
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We gaan dit realiseren door de inzet van onze 13 leefwijzen: trots, 

maatschappelijke betrokkenheid, noaberschap, ondernemerschap, 

saamhorigheid, tradities, echtheid, verbonden met de natuur, 

vrijheid, liefde, kwaliteit, doe maar normaal, zelfspot. Hiermee 

wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Twentse economische 

groei, een aantrekkelijk leefklimaat en Tukkertrots.  

 

 

 

 

 

DOELSTELLINGEN: 

 

In 2016/17 hebben hiervoor de onderstaande doelstellingen bepaald: 

 12% groei overnachtingen in 2022 t.o.v. 2016 

 21% groei directe bestedingen (dag- en verblijf) in 2022 

t.o.v. 2016 

 12% meer banen (arbeidsplaatsen) in de sector Recreatie en 

Toerisme in 2022 t.o.v. 2016 

 Groei spontane naamsbekendheid van 21% naar 25% 

 

Bovengenoemde ambities sluiten tevens aan bij de doelstellingen die 

vastgesteld zijn in het document ‘Gastvrij Overijssel Programma 2020 

– 2023’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlanders zijn altijd druk. Ze rennen van afspraak naar 

afspraak en van deadline naar deadline. Dat gehaaste leven leidt 

tot een chronisch tekort aan tijd. Dat zijn we in Twente zat! Wij 

gaan de strijd aan tegen het eeuwige moeten van de Nederlander. 

Natuurlijk hebben wij ook overvolle agenda’s. Toch genieten wij 

meer van het leven. Twents geluk gunnen we iedereen.  
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DE FOCUSDOELGROEPEN VOOR TWENTE 

 

Voor zowel de nationale als de internationale markt maken we bij de 

keuze van de focus-doelgroep gebruik van leefstijl segmentatie.  

Deze segmentatie geeft ons inzichten in hoe een consument zich 

oriënteert, welke magazines en kranten hij/zij leest, welke 

televisieprogramma’s favoriet zijn, hoe zij zich online gedragen, 

welke tone of voice gebruikt moet worden in de communicatie etc.  

 

DE NATIONALE MARKT 

Na overleg met vele ondernemers zijn er voor Twente drie 

focusdoelgroepen bepaald: de Verbindingszoeker, de Inzichtzoeker en 

de Stijlzoeker. 

 

Meer informatie is te vinden in de bijlage en op leefstijlvinder.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

85% van het gebruik van de faciliteiten die de vrijetijds-

economie biedt wordt gebruikt door de bewoner. Kijkende naar de 

human capital uitdagingen waarvoor Twente staat, is het daarom 

essentieel dat bij aanbodontwikkeling de (toekomstige) bewoner 

op het vizier staat. Daarnaast is de bewoner de belangrijkste 

ambassadeur van de regio. Het creëren van Tukkertrots is daarom 

altijd een doel bij de uitingen van Twente Marketing.

https://leefstijlvinder.nl/
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ONDERSCHEID IN COMMUNICATIE TUSSEN DE DOELGROEPEN 

Ten aanzien van de communicatie richting de 4 doelgroepen maken we 

een onderscheid tussen enerzijds de inzicht- en stijlzoeker, de 

verbindingszoeker en de bewoner.  

De verbindingszoeker weet Twente namelijk al goed te vinden. 

Derhalve is bij deze doelgroep vooral het doel om functionele 

informatie te tonen en middels een duidelijk overzicht te zorgen 

voor conversie.  

De inzicht- en stijlzoeker moeten we nog inspireren en verleiden om 

naar Twente te komen. Derhalve kiezen we ervoor om voor deze twee 

doelgroepen in alle fasen van de customer journey (klantreis van 

inspiratie tot terugkomst thuis) aanwezig zijn.  

De bewoner wordt ten tijde van covid-19 actief aangesproken in 

bepaalde fases (pag.5) met als doel functionele informatie tonen 

zodat er conversie gegenereerd wordt. Daarnaast geldt voor alle 

uitingen dat het een bijdrage moet leveren aan de Tukkertrots. 

 

EEN EXTRA KANS 

De vrijetijdseconomie is weliswaar enorm geraakt door Covid-19, toch 

is de lockdown ook een vliegwiel geweest om een nieuwe bezoeker aan 

te trekken.  

Onderzoek van Tripadvisor laat zien dat 86% van de ondervraagden 

(wereldwijd) meldt dat binnenlands reizen na vaccinatie nog steeds 

op de planning staat.  

Onderzoek van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen geeft 

aan dat bijna de helft van de Nederlanders positiever over een 

vakantie in Nederland is gaan denken en verwacht ook vaker in 

Nederland op vakantie te gaan. Twee op de vijf  Nederlanders 

verwacht in de toekomst vaker de zomervakantie/hoofdvakantie in 

eigen land door te brengen.  

Kortom: voor Twente ligt er een extra kans om van de bezoeker die 

ons nu ontdekt heeft, een repeater te maken. Hetzij voor de 

hoofdvakantie, hetzij in de plaats van het buitenlandse weekendje 

weg. 
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DE INTERNATIONALE MARKT 

Bij de bepaling van de internationale doelgroep sluiten we aan bij 

de leefstijl segmentatie die door het Nationaal Bureau voor Toerisme 

en Congressen (NBTC) gebruikt wordt. Dit betreft het zogenaamde 

Mentality-model.  

Twente maakt voor de internationale markt daarmee gebruik van een 

andere leefstijlsegmentatie dan voor de nationale markt. Reden 

hiervoor is dat we voor de internationale marktbewerking op 

Overijsselniveau de samenwerking zoeken met het NBTC, Euregio en de 

provincies Drenthe en Gelderland. Van belang is bij deze 

samenwerking dat we hetzelfde segmentatiemodel aanhouden.  

Op de internationale markt focussen we 

daarbij om de Duitse en Vlaamse markt. 

Wederom in aansluiting met het NBTC, 

Euregio en de provincies Drenthe en 

Gelderland.  

Voor de Duitse en Vlaamse markt is er één 

focussegmentatiedoelgroep benoemd, te 

weten de ‘traditionelen’. 37% van de 

Belgische bezoekers en 35% van de Duitse 

bezoeker die Nederland bezoekt, valt onder deze segmentatie. 

Het aantal buitenlandse bezoekers is door Covid-19 met 58% afgenomen 

(2019 versus 2020). De verwachting is dat in 2022 deze markt zich 

weer (deels) zal herstellen.  

 

DE ZAKELIJKE BEZOEKER 

Om het zakelijke toerisme in Twente te stimuleren richt Congresregio 

Twente zich met name op de nationale markt en focust Congresregio 

Twente zich op:  

1. High Tech sector waaronder de micro- en nanotechnologie  

2. Oud Tukkers: de oud tukker met een beslissende functie buiten 

Twente  

Vanzelfsprekend heeft covid-19 een enorme impact op de congres- en 

meetingsmarkt. Aangezien de aanlooptijd van grote evenement lang is, 

is de verwachting dat deze markt de tijd nodig heeft om zich te 

herstellen. Het Nationaal Bureau van Toerisme en Congressen 

voorspelt dat de sector pas in 2024 herstelt zal zijn. 

Wel is de verwachting dat het aantal kleinere bijeenkomsten (15-20 

personen) toeneemt. Het aanbod dat Twente hiervoor te bieden hebben, 

is kwalitatief goed. Daarbij is het zakelijk toerisme interessant 

voor de ondernemer omdat deze anticyclisch is ten opzichte van de 

vrijetijdsbezoeker (laag- vs. hoogseizoen, doordeweeks vs. weekend).   

In 2022 richten we ons dan ook het krachtiger positioneren van 

Twente als bestemming voor een zakelijke bijeenkomst.  
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STAND VAN ZAKEN AMBITIES TOERISTISCHE VISIE 2016 - 2022 

 

Hoewel de cijfers 2021 pas in het voorjaar 2022 bekend worden, geven 

metingen van het CBS voor de eerste twee kwartalen een groei van 73% 

aan in overnachtingen ten opzichte van 2020. Dit houdt in dat we nog 

11% onder het niveau van 2019 zitten. Dit is toe te schrijven aan 

het Covid-19.  

Lagen we begin 2020 nog mooi op koers, moeten we nu concluderen dat 

de lange termijn groeidoelstellingen zoals we die in 2016/2017 

hebben vastgesteld, naar alle waarschijnlijkheid door Covid-19 niet 

meer kunnen realiseren.   

Wel slagen we er in de benoemde focusdoelgroepen, verbindingszoeker, 

inzichtzoeker en stijlzoeker, te vergroten én stijgt de 

naamsbekendheid van Twente van 85% in 2015 naar 94,3% in 2020.  
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Strategie, Onderzoek en Innovatie  

De afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie ontvangt jaarlijks een 

bijdrage van Twente voor haar activiteiten. Doordat zowel provincie 

als gemeenten/regio’s gezamenlijk het data-programma financieren, 

kunnen veel werkzaamheden overkoepelend worden opgepakt en ingezet 

worden voor ondernemers, overheden en andere organisaties 

Overijssel-breed. Hierbij kan gedacht worden aan  

 Strategisch advies en samenwerkingspartner bij het bepalen van 

strategische beleidsvorming gerelateerd aan de positionering 

van de regio. 

 Smart Data op het gebied van doelgroep segmentatie (de 

Leefstijlvinder), op basis waarvan bewuste keuzes gemaakt 

kunnen worden, zodat Twente zich ontwikkelt tot die groene 

technologische topregio waardoor de gekozen focus doelgroepen 

worden aangetrokken en verbonden 

 Onlinetrainingoost.nl, waar ondernemers op een laagdrempelige 

manier hun kennis kunnen versterken door het volgen van een e-

learning of diverse kennissessies op het gebied van data en 

datagebruik  

 Innovatieve projecten als de Kansenkaart en de monitor 

bezoekersstromen, waar relevante data voor de VTE-sector wordt 

ontsloten.  

 Het jaarlijks ontwikkelen van de Regiomonitor Twente waarin de 

cijfers over overnachtingen, bestedingen en werkgelegenheid 

wordt geanalyseerd  

 Het ondersteunen van stakeholders door het verstrekken van 

informatie over bijvoorbeeld beschikbare subsidies, of cijfers 

die nodig zijn voor nieuwe bedrijfsplannen, het leveren van 

actuele cijfers aan de Twentse gemeenten   

 Het ontsluiten van informatie en (smart) data via 

KennisplatformOost  

 

ONDERZOEK: EFFECTEN VRIJETIJDSECONOMIE IN TWENTE EN HET LEEFKLIMAAT 

Onder het motto ‘Twente Leeft!’ stelt het Twente Board in haar 

Strategisch Plan 2020-2025 de doelstelling dat toekomstige 

generaties ook in een groen, gezond en veilig Twente moeten kunnen 

leven. Dit wordt bereikt door te focussen op thema’s als sociale 

duurzaamheid en brede welvaart, kwaliteit van leven en een goed 

woonklimaat.  

De vrijetijdseconomie kan een significante steen kan bijdragen in de 

doelen van het Twente Board. Door te investeren in recreatie, 

toerisme, horeca, cultuur, retail en andere vrijetijdsbestedingen 

wordt een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd voor (toekomstige) 

6 

https://www.kennisplatformoost.nl/kansenkaart/
https://www.kennisplatformoost.nl/monitoring-bezoekersstromen/
https://www.kennisplatformoost.nl/monitoring-bezoekersstromen/
https://www.kennisplatformoost.nl/feiten_cijfers_twente/
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inwoners van Twente. De totale toerismesector draagt op dit moment 

met ruim 4% al bijna evenveel bij aan het bruto binnenlands product 

van Nederland als de bouwsector en tweemaal zo veel als de 

landbouwsector (CBS Statline, 2018).  

In 2022 stellen we een nieuwe meerjarenvisie voor de vrijetijds-

economie Twente op, waarin het belang van de VTE op het leefklimaat 

een belangrijk thema wordt. Daarom is in het najaar van 2021 een 

onderzoek gestart om uit te zoeken welke effecten het toerisme in 

Twente heeft op het leefklimaat en welke kansen er liggen.  

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een belangrijke basis voor de 

op te stellen meerjarenvisie voor de vrijetijdseconomie Twente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZOEKERSSTROOMMANAGEMENT 

In 2022 bouwen we samen met provincie en gemeenten (naar behoefte) 

door aan bezoekersstroommanagement. In 2021 zijn we op de Sallandse 

Heuvelrug en het Lutterzand gestart met meting van het aantal 

bezoekers. Door deze data in kaart te brengen, hebben we beter 

inzicht en zijn we in staat ook beter te voorspellen waar drukte of 

rust in het gebied zal ontstaan. Hierdoor kunnen we anticiperen, 

houden we de impact van toerisme in de hand en kunnen we aanbod 

ontwikkelen, daar waar nog ruimte is. In 2022 gaan we aan de hand 

van de vergaarde gegevens, acties ondernemen zodat kernwaarden als 

rust en ruimte gewaarborgd blijven.  

ONDERZOEK: VITALITEIT DAGRECREATIE 

Eind 2021 worden de uitkomsten van onderzoek naar de vitaliteit van 

de dagrecreatie bekend. Op basis van deze gegevens, zullen in 2022 

in samenspraak met betreffende stakeholders, vervolgacties bepaald 

en ondernomen worden. Daarnaast worden relevante gegevens uit dit 

onderzoek opgenomen in de kansenkaart. 

 

 

Het Doel van de analyse is om inzicht te krijgen in de huidige 

effecten van toerisme op het leefklimaat in Twente en welke kansen 

er nog zijn om middels toerisme het leefklimaat te versterken. 

Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteedt aan de vraag welke 

doelgroepen qua bewoners er aangetrokken kunnen worden, die matchen 

met het VTE-product. Het resultaat van deze analyse is tweeledig:   

- Een overzicht van de effecten van toerisme op het huidige 

leefklimaat 

- Inzicht in welke kansen toerisme biedt om het leefklimaat te 

versterken 

- Inzicht in welke doelgroepen/leefstijlen Twente kan aantrekken 

die gematcht kunnen worden met het VTE-product.  
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ONDERZOEK: ZAKELIJK MARKT 

Eind 2021 wordt het onderzoek naar de zakelijke markt opgeleverd. Op 

basis van onder meer deze uitkomsten, zal de visie over de zakelijke 

markt worden gevormd.  

KPI’S STRATEGIE, ONDERZOEK EN INNOVATIE 

1. Opleveren resultaten onderzoek effecten vrijetijdseconomie en  

   het leefklimaat in Q1 

2. Opleveren Regiomonitor 2021 in mei 2022 
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GEBIEDSONTWIKKELING 

In 2016 hebben we de Toeristische Visie Twente 2016 – 2022 

vastgesteld. Dit houdt in dat er eind 2022 een nieuwe, breed 

gedragen visie omarmd moet worden.  

Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangegeven, zijn we in 2021 

gestart met het in kaart brengen van de bezoekersstromen. Daarnaast 

heeft het vitaliteitsonderzoek verblijfsaccommodaties en 

dagrecreatie plaatsgevonden, waardoor we per gemeente weten hoe de 

sector er voorstaat.  

Aanvullend hebben we uitkomsten van het onderzoek effecten toerisme 

in Twente & het leefklimaat en het onderzoek naar de zakelijke 

markt. 

Met deze data als onderlegger, hebben we goede basis voor de te 

vormen visie.  

Daarnaast heeft de Twente Board haar Strategisch Plan 2020-2025 

vastgesteld. Onder het motto ‘Twente Leeft!’ is daarbij de 

doelstelling dat toekomstige generaties ook in een groen, gezond en 

veilig Twente moeten kunnen leven. De vrijetijdseconomie kan een 

significante steen kan bijdragen in de doelen van het Twente Board. 

Door te investeren in recreatie, toerisme, horeca, cultuur, retail 

en andere vrijetijdsbestedingen wordt een aantrekkelijke 

leefomgeving gecreëerd voor (toekomstige) inwoners van Twente. 

Het is daarom essentieel dat de nieuwe visie vrijetijdseconomie 

Twente aansluit bij het strategisch plan 2020-2025 van de Twente 

Board. 

Om tot een nieuwe, gedragen Visie Vrijetijdseconomie Twente te 

komen, zullen wij in 2022 een breed palet aan stakeholders bevragen 

en betrekken. Te denken valt hierbij aan het organiseren van 

workshops, het initiëren van enquêtes, gesprekken van 

gebiedsadviseurs met stakeholders, de toetsing bij de leden van 

Gastvrij Twente en gemeenten etc.  

KPI’S GEBIEDSONTWIKKELING 

1. Opleveren gedragen gebiedsvisie 2023-2025 in Q4 
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AANBODONTWIKKELING 

Om tot een innovatief en onderscheidend productaanbod te komen 

zetten we proactief en reactief in op aanbodontwikkeling. Het accent 

zal daarbij in 2022 vooral liggen op reactief (datgene waar in de 

sector energie zit, kartrekkers zich melden). 

 

Te denken valt hierbij aan de ontwikkelingen in het Nationale Park 

de Sallandse Heuvelrug, de ontsluiting van een cultuurhistorische 

route Almelo-Nordhornkanaal, het schrijven van een businessplan voor 

een vakantie zorgpark in Reutum, het betrekken van inwoners en 

bezoekers bij de Twentse natuur etc. 

Ook zijn aandachtspunten: 

 In het licht van bezoekersstroommanagement: aanbod ontwikkelen 

die de bezoeker verleidt naar andere gebieden te trekken 

 Het verder ontwikkelen van slechtweer aanbod; een veel gehoord 

geluid is dat dit aanbod in Twente te smal is  

 

BENOEMEN VAN VERHAALLIJNEN 

Om van een reactieve wijze van aanbodontwikkeling naar proactief te 

komen, is het belangrijk om in de nieuw te vormen visie 

vrijetijdseconomie 2023-2025 enkele verhaallijnen te bepalen.  

Deze verhaallijnen (thema’s) dienen de positionering van Twente te 

onderstrepen. Door vervolgens aanbod rond deze thema’s te 

ontwikkelen, leveren we bewijs voor de Twentse belofte, hetgeen het 

geheel zal versterken. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI’S AANBODONTWIKKELING 

1. Vaststellen van verhaallijnen Twente en deze vastleggen in de   

   visie 2023-2025 
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Als voorbeeld: 

Een verhaallijn die regelmatig wordt geopperd is ‘de IJzeren eeuw’. 

Voor veel Twentse steden en dorpen is deze periode van invloed 

geweest, waardoor het de potentie heeft een Twentse verhaallijn te 

zijn. Veel zaken in Twente zijn zoals ze zijn doordat ze hun 

oorsprong vinden in deze florerende periode van de Twentse 

geschiedenis.  

Daarbij is de link met de Twentse ambitie te bouwen aan een Groene 

Technologische Topregio snel gelegd.  

Door aanbod te ontwikkelen rondom dit thema kan Twente zich 

differentiëren ten opzichte van andere regio’s en versterken we de 

positionering als geheel.   
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BRANDING  

Bij gebieds- en aanbodontwikkeling staat de (toekomstige) bewoner 

van Twente zeker op het vizier. 85% van het gebruik van de 

faciliteiten die de vrijetijdseconomie biedt, wordt per slot van 

rekening door de inwoner gedaan.  

Bij de vermarkting ligt dit echter anders. Daar richten we ons 

primair op de bezoeker; het aantrekken van mensen buiten de regio 

naar Twente. Echter is het creëren van Tukkertrots wel degelijk een 

randvoorwaarde bij het bepalen van onze uitingen. De bewoner is de 

belangrijkste ambassadeur van de regio, als zij enthousiast zijn, 

dan versterkt dat onze boodschap en is de impact groter.  

FOCUS BRANDING  

In 2022 gaan we er vanuit dat de Covid-19 situatie onder controle 

is.  

Doordat Nederlanders de afgelopen 2 jaar Nederland als vakantieland 

hebben (her)ontdekt, zal er een andere mindset zijn; een vakantie in 

eigen land is lang zo gek nog niet. Ook onderzoeken wijzen uit dat 

Nederlanders meer in eigen land op vakantie zullen gaan dan voor 

Covid-19. 

De lockdown is een vliegwiel geweest om 

een nieuwe bezoeker aan te trekken. Een 

kans voor Twente is om van de bezoeker 

die ons nu ontdekt heeft, een repeater 

te maken. Hetzij voor de hoofdvakantie, 

hetzij in de plaats van het 

buitenlandse weekendje weg. Om hierop 

in te spelen moeten we ons richten op 

de see-fase. De positionering blijft 

daarom van belang.   

In de See-fase wordt de communicatie op 

heel Nederland gericht, maar met name 

op het Randstedelijke gebied. Doel van 

de See fase is dat de Nederlander 

(opnieuw) kennis maakt met Twente 

waarbij het merk geladen wordt.  

De campagnelading kent een constante 

flow online en we creëren een piek in 

Q2 (maart-juni). Indien het budget 

positiever uitvalt dan begroot, zal een tweede piek gecreëerd worden 

in Q4 (eind okt- november-december). Dit omdat de groeipotentie in 

het voor-, na- en winterseizoen het grootst is. Daarnaast 

organiseren we samen met VisitOost enkele persreizen. 
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Think-fase: De focus voor het behoud (of groei) van het aantal 

websites-bezoekers ligt in de Think-fase. Hierbij focussen we ons op 

specifieke segmenten en interesses. Dit gebeurt aan de hand van zes 

subcampagnes met als doel om zo vroeg mogelijk in de oriëntatiefase 

onder de aandacht te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een subcampagne krijgt het specifieke segment gepersonaliseerde 

uitingen te zien gericht op activiteiten. Dit is content die het 

publiek stimuleert en inspireert om meer te willen weten. Het komt 

enerzijds voort uit content die wordt bedacht en gemaakt om het merk 

te laden, maar anderzijds wordt er ook gekeken naar het zoekgedrag. 

Anders dan de See-fase staat het publiek in de Think-fase in de 

“overweging modus”. Ze zijn bekend met het merk en zijn nu 

informatie aan het verzamelen. Om uiteindelijk te beslissen of ze 

tot een conversie overgaan (Do-fase).  

Het is dus belangrijk om geïnteresseerden zo snel mogelijk naar de 

juiste informatie te leiden. Om dit te realiseren, blijven we onze 

website optimaliseren en uitbreiden, inzetten op social media, 

online advertising en persreizen. Daarnaast hebben we in 2020 het 

vraag- en antwoordplatform Tukkers.nl geïntroduceerd. Hierop geven 

Tukker antwoord op vragen die iedereen kan stellen.  

In de Do-fase is de inspiratie-fase voorbij. We hebben bekendheid en 

overweging gecreëerd en willen we dat ze overgaan tot actie. Deze 

actie kunnen we het beste meten op het eigen platform, door middel 

van leads naar ondernemers 

Belangrijk hier is om, naast verkeer dat “direct” binnenkomt op de 

do-fase en heel functioneel zoekt, ook goed te meten of het verkeer 

dat in de see en think fase bereikt is, ook daadwerkelijk 

converteert in de do-fase.    

Met een groep: Stijl- inzicht- verbindingszoeker 

 Families: weekend weg 

 Vrienden/vriendinnen: weekend weg 

Met kinderen: Stijl- en inzichtzoeker 

 Gezinnen met kinderen 0-16 jaar: (zomer)vakanties & 

weekend weg 

 Gezinnen met kinderen <4 jaar: midweek 

Met z’n tweeën: 

 Met z’n tweeën ontspannen 30-60 jaar: stijlzoeker 

 Met z’n tweeën wandelen en fietsen 55+: inzicht- en 

verbindingszoeker 
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Care-Fase: De vakantie is geboekt en het is nu zaak dat we ter 

voorbereiding op de vakantie, ten tijde van de vakantie en na de 

vakantie deze mensen vast weten te houden. De care-fase is bedoeld 

voor een optimale beleving van de vakantie. We zetten daarom onder 

meer in op Typisch Twente, de restaurantgids, het boekje Namens alle 

Tukkers, het vraag- en antwoord platform Tukkers.nl, de QR-codes in 

het gebied gekoppeld aan microsites, social media en de 

nieuwsbrieven.   

2022 is de uitdaging om hier de juiste balans in te vinden en onze 

online customer journey nog beter te optimaliseren zodat de 

marketing en communicatieactiviteiten naast branding ook zichtbaar 

wat opleveren voor de ondernemers. De “nieuwe” doelgroepen die we 

door corona hebben weten te bereiken, moeten we vast weten te 

houden. 

Daarnaast is het zaak om consistent te blijven in onze boodschap en 

synergie te blijven vinden tussen de reeds ontwikkelde platformen en 

campagnes in 2021. Zodat we dit duurzaam kunnen blijven inzetten.  

Uiteindelijk willen we natuurlijk de potentiele bezoeker gaat 

boeken. Kortom dat we lead naar ondernemers gaan genereren. Ook 

hiervoor zetten we website optimalisatie in.  

 

 

 

ZAKELIJKE MARKT 

Congresregio Twente richt zich met name op de zakelijke boekers, 

waarbij het accent met name ligt op netwerken. Congresregio Twente 

is daarom aangesloten bij een tweetal netwerkorganisaties Meeting 

Professional International (MPI) en Centrum voor Live Communication 

Vecta (CLC Vecta). 

Daarnaast wordt er zes keer per jaar een nieuwsbrief gestuurd naar 

zakelijke boekers, nemen we deel aan eventbeurzen, en zoeken we de 

free publicity in met name vakbladen op. 

 

 

 

2020/22 
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KPI’S BRANDING 

Omdat het beschikbare budget voor branding dit jaar lager ligt dan 

voorgaande jaren, kunnen we de kans om van de nieuwe bezoeker die 

Twente 2021 ontdekt heeft niet volledig benutten. Daarbij is de 

verwachting dat concurrerende regio’s wél de benodigde middelen 

kunnen inzetten, hetgeen een mogelijk prijsstijging ten aanzien van 

de inkoop van adwords en onlineadvertenties te weeg kan brengen.  

In overleg met de 14 Twentse gemeenten en de leden van de Raad van 

Advies Gastvrij Twente, is daarom besloten in te zetten op het 

behoud van het opgebouwde bereik én 1 voorjaarscampagne.  

Mocht blijken dat gedurende het jaar de inkomsten hoger uitvallen 

dan begroot, dan zullen deze extra gelden worden ingezet op een 

doorgroei in leads naar ondernemers én idealiter de traditiegetrouwe 

najaar campagnes. Willen we dit beide kunnen realiseren dan is 

hiervoor ca. €80.000 extra nodig.  

 

1. Versturen 12 VTE consumenten nieuwsbrieven (maandelijks) 

2. Versturen 6 B2B nieuwsbrieven zakelijke markt 

2. Opleveren Typisch Twente 2022 voor Pasen 

3. Opleveren Restaurantboekje 2022 voor Pasen 

4. Voorjaarscampagne 2022 in Q2 

 

AANSLUITING BIJ OVERIJSSEL: VISITOOST 

Samen met de andere Overijsselse regio’s wordt geïnvesteerd in 

overkoepelende campagnes onder de naam VisitOost. Doel is om met de 

gebundelde budgetten meer impact te creëren. VisitOost richt zich op 

oriënteren en inspireren, waarbij VisitOost Twente versterkt en 

Twente VisitOost. Bij de uitingen van VisitOost worden 3 regiomerken 

in de etalage gezet: Twente, Giethoorn en Hanzesteden. De overige 

regio’s gaan mee in het algemene VisitOost verhaal.    

 

 

 

 

Target Realisatie KPI 2022

bij 

uitbreiding 

budget +80K

Leads verblijf 50.000 62.000   50.000  65.000    

Leads dagrecreatie 40.000 40.000   40.000  45.000    

Engagement +2,5% t.o.v. 

landelijk gemiddelde
5,5% 10,7% 5,5% 6,0%

20222021
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STAKEHOLDERMANAGEMENT 

 

Een breed draagvlak creëren, zorgen dat een brede groep stakeholders 

in Twente zich betrokken en geïnformeerd voelt bij de ontwikkelingen 

van de vrijetijdseconomie Twente en realisatie van de nieuw te 

vormen visie 2023-2025.    

Om hier een voortrekkersrol in te nemen, zet Twente 

Marketing/MarketingOost een gebiedsmanager en gebiedsadviseurs in. 

Daarnaast worden, naar behoefte, diverse experts van de 

verschillende diensten van MarketingOost (SOI, aanbodontwikkeling, 

branding) ingezet. Zij benaderen de markt proactief: informeren en 

inspireren stakeholders, nemen verantwoordelijkheid voor hun rol in 

de ketensamenwerking, hebben feeling met de markt en Twente, kennen 

de behoeften, kansen en bedreigingen van stakeholders etc.  

Kortom, stakeholdermanagement zorgt voor synergie tussen de 

belanghebbenden enerzijds en de diensten van Twente Marketing/ 

MarketingOost anderzijds, waardoor Twente haar ambities kan 

realiseren.  

Stakeholdermanagement realiseert dit door: 

 De inzet van een CRM-strategie 

 Persoonlijke benadering 

 Corporate communicatie 

 

Het team van Twente Marketing inclusief Congresregio Twente bestaat 

uit 4 fte, te weten; 

 Een gebiedsmanager (1 fte)  

 4 gebiedsadviseurs (1 x 0,8 fte, 2 x 0.6 fte, 1 x 0,4 fte)  

 Een accountmanager voor congresregio Twente (0.6 fte).  

 

DE ROL VAN DE GEBIEDSMANAGER 

De gebiedsmanager acteert op strategisch niveau. Is verantwoordelijk 

voor (samen met strategische stakeholders) de totstandkoming van en 

het management op de bestemmingsvisie vrijetijdseconomie Twente. 

Vanuit die visie wordt een doorvertaling gemaakt naar branding en 

aanbodontwikkeling waarbij actief de verbinding wordt gelegd met 

andere sectoren. Middels smart data wordt het geheel gemonitord.   

Daarnaast zorgt de gebiedsmanager samen met de gebiedsadviseurs 

ervoor dat de bestemmingsvisie doorvertaald wordt naar de subregio’s 

in Twente. Dit samenspel zorgt voor een excellente customer journey 

van zowel de bewoner als bezoeker van Twente.  
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DE ROL VAN DE GEBIEDSADVISEURS 

De gebiedsadviseur (tactisch/operationeel) is de schakel tussen de 

gebiedsmanagers en sub-regionale stakeholders; ondernemers, 

overheid, TTI/VVV’s, cultuur- en natuurorganisaties en overige 

belanghebbenden. De gebiedsadviseur is een belangrijke schakel voor 

de verankering van ‘ondernemer in de lead’.  

De gebiedsadviseurs zijn de aanjagers van de visie 

vrijetijdseconomie en stimuleren aanbodontwikkeling ten behoeve van 

de gekozen focusdoelgroepen. Daarbij attenderen zij ondernemers op 

subsidiemogelijkheden. De inzet van de gebiedsadviseurs is voor 

ondernemers van wezenlijk belang. Ook zorgen ze ervoor dat bij het 

bepalen van de richting en de invulling van de marketingpromotie het 

sub-regionale belang goed vertegenwoordigd is. 

 

EEN AMBASSADEURSNETWERK 

Om te waarborgen dat lokaal ondernemers en gemeenten goed 

geïnformeerd zijn en Twente Marketing goed weet wat er op 

gemeentelijk niveau speelt, wordt in 2022 een ambassadeursnetwerk 

geïnstalleerd. Dit netwerk bestaat uit betrokken stakeholders, die 

actief geïnformeerd en bevraagd worden door Twente Marketing. 

RAAD VAN ADVIES GASTVRIJ TWENTE 

Om te waarborgen dat bij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie 

Twente de ondernemer in de lead is, is Gastvrij Twente, de Raad van 

Advies van Twente Marketing geïnstalleerd. De doelstellingen van 

Gastvrij Twente zijn als volgt vastgesteld: 

 Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Twente Marketing over 

alles m.b.t. de toeristische marketing, promotie en 

productontwikkeling van Twente; 

 Fungeren als extern klankbord voor Twente Marketing; 

 Gevraagd en ongevraagd input leveren vanuit achterban; 

 Informeren van de georganiseerde achterban; 

 Adviseren over de strategie voor het toeristisch merk Twente; 

 Inhoudelijke instemming met de visie en het jaarplan met de 

daarbij behorende begroting.  

 

 

        ‘De inzet van de gebiedsadviseurs is voor ondernemers 

van wezenlijk belang. Zij zijn de verbindende factoren in het 

veld tussen Twente Marketing en ondernemers. 
Vooral voor ondernemers die geen onderdeel vormen van een 

belangenorganisatie of samenwerking zijn de gebiedsadviseurs 

van groot belang om hen te voorzien van actuele informatie en 

om hen te adviseren in de koersbepaling bij hun plannen.’ 

De ondernemers van Gastvrij Twente.  

 

“ 
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DE INTEGRALE KETEN 

Omdat het vrijetijdsproduct bestaat uit de optelsom van alle 

stakeholders is een goede samenwerking cruciaal.  

 

 

Om dit te waarborgen worden onder andere: 

 De gebiedsmanager en gebiedsadviseurs ingezet 

 Gastvrij Twente als Raad van Advies betrokken 

 Subregionale sessie met VVV/TTI’s belegd 

 2 keer per jaar een grote bijeenkomsten georganiseerd 

 Thema avonden georganiseerd 

 Maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar alle 

belanghebbenden 

 

SAMENWERKING TTI/VVV’S 

In het visie document ‘Wij zijn Twente’ hebben gemeenten en 

ondernemers gezamenlijk vastgesteld dat iedere belanghebbende in de 

vrijetijdseconomie Twente meer profiteert wanneer de krachten op 

regionaal niveau worden gebundeld, dan wanneer elke gemeente voor 

zich acteert. Om die reden heeft men gekozen om gezamenlijke Twente 

als merk te vermarkten. De eerste stappen in die samenwerking zijn 

de afgelopen jaren gezet. Om deze te waarborgen: 

 Zijn prestatieafspraken vanuit het perspectief ‘Wij zijn 

Twente’ vastgesteld (bijlage 1)  

 Worden bovengenoemde prestatieafspraken opgenomen in de 

samenwerking tussen gemeente en TTI/VVV  

 Werken gebiedsadviseurs en TTI/VVV’s nauw met elkaar 

samen, waarbij beiden een haal- en brengplicht hebben 

 Vindt er op regionaal niveau tweemaal per jaar een 

operationeel overleg plaats met alle TTI/VVV’s en Twente 

Marketing 

Nationaal Bureau voor 
Toerisme en Congressen

MarketingOost

Twente Marketing

TTI/VVV/Stadspromotie

Lokale ondernemers

Kennis 

Gebiedsontwikkeling 

Aanbodontwikkeling 

Vermarkting 
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 Werken alle partijen samen in eenzelfde content 

managementsysteem, of zorgen partijen dat lokale content, 

regionaal ontsloten kan worden 

 Streven Twente Marketing en de TTI/VVV’s er naar hun 

werkzaamheden, marketingpakketten e.d. zo goed mogelijk 

op elkaar af te stemmen of indien mogelijk samen te 

voegen. 

Belangrijk is om ook in 2022 de samenwerking in de ketenorganisatie 

te optimaliseren. Naast het feit dat dit ten goede komt aan de 

beleving van de klant, het zorgt voor efficiency en een verhoogde 

effectiviteit. Daarbij hebben we in 2022 een gezamenlijk project om 

van de Special Olympics in juni een groots Twents succes te maken.  

 

KPI’S STAKEHOLDERMANAGEMENT 

1. De gebiedsmanager heeft 2-jaarlijks overleg met zowel de  

   VTE ambtenaren als de VTE Portefeuillehouders 

2. De gebiedsadviseur heeft minimaal 1 keer per kwartaal  

   afstemming met de TTI/VVV/Stadspromotie 

3. Elk kwartaal wordt Gastvrij Twente meegenomen in de plannen van  

   Twente Marketing, waarbij zaken worden getoetst en advies wordt  

   ingewonnen 

4. Maandelijks verstuurd Twente Marketing een nieuwsbrief naar  

   alle stakeholders 

5. Zes keer per jaar verstuurd Congresregio Twente een   

   nieuwsupdate naar haar partners 

6. Twee keer per jaar organiseert Twente Marketing een overleg     

   met alle 14 TTI/VVV/Stadspromotie 

7. Voor de totstandkoming van de nieuw te vormen visie 2023-2025  

   haalt Twente Marketing via diverse communicatiemiddelen, input  

   en advies op bij stakeholders 

8. Uiterlijk 30 september levert Twente Marketing een  

   tussenrapportage aan bij de 14 Twentse gemeenten over de  

   voortgang van het lopende jaar 

9. Voor 1 mei levert Twente Marketing de eindrapportage inclusief  

   accountantsverklaring aan over het afgelopen jaar bij de 14  

   Twentse gemeenten 

10. In 2022 wordt een ambassadeursnetwerk op gemeentelijk niveau  

    geïnstalleerd 

11. Twee keer per jaar organiseert Twente Marketing een  

    bijeenkomst waarbij alle stakeholders worden uitgenodigd 
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FINANCIËLE MIDDELEN 

 

FINANCIËLE MIDDELEN REGIO TWENTE 

De 14 Twentse gemeenten hebben allen € 1,- per inwoner structureel 

opgenomen in hun begroting. In 2020 is het aantal inwoners van 

Twente 632.000. Aangezien het inwonersaantal van 2021 op dit moment 

nog niet bekend is, nemen we 2020 als uitgangspunt.  

 

FINANCIËLE MIDDELEN PROVINCIE OVERIJSSEL 

Vanuit de provincie Overijssel ontvangt Twente Marketing via 

MarketingOost een subsidiebijdrage van €227.000. Hiervan wordt 

€100.000 ingezet ten behoeve van de specifieke Twente vermarkting. 

Het overige deel wordt geïnvesteerd in provincie-overkoepelende 

activiteiten van o.a. VisitOost; door budgetten binnen de regio te 

bundelen, kunnen we zowel nationaal als internationaal meer impact 

creëren. Daarnaast profiteert Twente van de provinciale 

investeringen in de vrijetijdseconomie. In totaal komt dit neer op 

€636.000 

COFINANCIERING 

Door de verkoop van marketingpakketten, ondersteuning te geven bij 

de uitwerking van subsidietrajecten, project coördinatie e.d. wordt 

ingezet op €145.000 aan cofinanciering vanuit de ondernemer te 

realiseren. 

Naast de cofinanciering richting Twente Marketing, betaalt de 

ondernemer ook zijn lidmaatschap aan de TTI/VVV, 

samenwerkingsverbanden zoals het Camping en Bungalow Overleg Twente 

(CBOT) of het Hotel Overleg Twente (HOT), de Koninklijke Horeca etc. 

Daarnaast investeert hij ook nog in zijn eigen marketingpromotie en 

productontwikkeling. 

DE ONDERNEMER INVESTEERT 2,8 MILJOEN: 

De totale directe bestedingen van toeristen die overnachten in 

Twente was in 2019 €178 miljoen. 30% komt daarvan ten goede van de 

verblijfsaccommodatie. Dat is € 53.4 miljoen. Uitgaande van de 5% 

norm hebben ondernemers in Twente voor ruim €2,7 miljoen 

geïnvesteerd in promotie en hun bedrijf en de regio.  

Bron: Regiomonitor 2019/ Lisa 2019 

KPI’S FINANCIËLE MIDDELEN 

1. Twente Marketing realiseert een cofinanciering van €145.000- 

2. Uiterlijk 30 september levert Twente Marketing een  

   tussenrapportage aan bij de 14 Twentse gemeenten over de  

   voortgang van het lopende jaar 

3. Voor 1 mei levert Twente Marketing de eindrapportage inclusief  

   accountantsverklaring aan over het afgelopen jaar bij de 14  

   Twentse gemeenten 
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BEGROTING 

 

 

 

 

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ Data overnachtingen, 

  bestedingen, banen

▪ Onderzoeken 

  optimalisatie nieuwe 

  werkwijze 

  marktcijfers

▪ Jaarlijkse 

  resultaten

  (Regiomonitor)

▪ Mogelijkheden en 

  haalbaarheid 

  andere 

  systematiek 

  in kaart gebracht

▪ Onderzoek naar de 

  effecten van de 

  vrijetijdseconomie 

  op het leefklimaat 

  van Twente

▪ Opleveren 

  resultaten in Q1

Opbouw budget 2022

Regio Twente: €632.000

Provincie Overijssel: € 227.000¹

Ondernemers Twente: €145.000

Totaal budget: €.1.004.000
¹ de totale provinciale investering VTE voor Twente bedraagt €636.000

30.000€       15.000   15.000 



ACTIE- EN INVESTERINGSPLAN  31 

 

 

 

 

 

 

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ Input ophalen bij 

  stakeholders via 

  diverse 

  communicatiemiddelen

▪ Opstellen van de 

  concept visie

▪ Toetsing van de 

  concept visie

▪ Definitief opstellen 

  van de concept visie

▪ Stakeholders 

  meenemen in het 

  proces van de

  totstandkoming van 

  de visie en de 

  vastgestelde visie 

  lanceren

▪ Opleveren van een 

  gedragen visie

  vrijetijds-

  economie

  Twente 2023-2025 

  15.000 12.543  15.000 12.975 55.518€     
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Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ Ondersteunen bij 

  aanbodontwikkeling 

  in het gebied

▪ Onderzoeken en 

  aandragen van 

  subsidiemogelijk-

  heden 

▪ Onderzoeken en 

  aandragen trends en 

  ontwikkeling

▪ Informeren over de 

  leefstijlen

▪ Ophalen en 

  vaststellen van de 

  verhaallijnen ten 

  behoeve van de visie

▪ Realiseren van 

  nieuw aanbod

▪ Verbinden van 

  belanghebbenden ten

  behoeve van aanbod-

  ontwikkeling

▪ Nieuw aanbod in 

  het gebied

▪ Vastgestelde en 

  gedragen verhaal-

  lijnen

  gedragen visie

  vrijetijds-

  economie

  Twente 2023-2025 

 20.184 40.366  60.550€     



ACTIE- EN INVESTERINGSPLAN  33 

 

 

 

 

 

 

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ Creëren van 

  relevante content 

  t.b.v. de diverse 

  kanalen

▪ Bezoekers-

  aantallen website

▪ 50.000 leads naar 

  accommodaties

▪ 40.000 leads naar 

  dagrecreatie

▪ >5,5% engagement 

  op Facebook

  19.500 10.380  29.880€     

▪ Productie van het 

  magazine

▪ Opleveren van een 

  kwalitatief goed 

  magazine voor 

  Pasen

▪ Verhogen 

  bestedingen 

  bezoekers 

▪ Lezers inspireren 

  er op uit te 

  trekken

▪ Creëren 

  ambassadeurs en 

  mond tot mond 

  reclame

▪ Creëren van 

  repeaters

  28.000 1.730   30.000 59.730€     
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Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ Productie van de 

  restaurantgids

▪ Opleveren van een 

  kwalitatief goede 

  gids voor Pasen

▪ Verhogen 

  bestedingen 

  horeca

▪ Inspireren erop 

  uit te trekken

   5.000 433     10.000 15.433€     

▪ Adverteren in 

  diverse media

▪ Ontvangen en 

  uitnodigen van pers

▪ Goede exposure in 

  de media
   2.500 2.500  1.298  6.298€      

▪ Het verspreiden van 

  bestaand 

  promotiemateriaal

▪ Aantrekken 

  bezoekers

▪ Verstevigen 

  positionering 

  Tijd zat in 

  Twente

▪ Creëren van 

  ambassadeurs 

  en repeaters

▪ Creëren van mond 

  tot mond reclame

     500 500€        

▪ Routenetwerk zowel 

  on- als offline 

  ontsluiten

▪ Promoten van de 

  routeportal

▪ Verzorgen route 

  op maat product

1.000  1.000€      

▪ Aantrekken zakelijke 

  bezoekers

▪ Versterken Twente 

  als zakelijke 

  bestemming

▪ Site visits

▪ Goed netwerk 

  aan bookers

▪ Meer zakelijke 

  bezoekers 

  50.000 50.000€     
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Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

▪ On- en offline 

  campagnes

▪ Social Media

▪ SEO 

▪ Online advertising

▪ Consumenten 

  nieuwsbrief

▪ Creëren van 

  ambassadeurs en 

  repeaters

▪ Verstevigen 

  positionering

▪ Vergroten 

  bestedingen

▪ 50.000 leads naar 

  accommodaties

▪ 40.000 leads naar 

  dagrecreatie

▪ Realiseren van een 

  voorjaarscampagne 

  in Q2

▪ >5,5% engagement 

  op Facebook

▪ Versturen van 12

  consumenten

  nieuwsbrieven VTE

▪ Versturen van 6 

  zakelijke nieuws-

  brieven 

  91.667 45.672  45.833 1.903  185.075€    

▪ Aansluiten als 

  Twente bij de 

  VisitOost Campagnes

▪ Aantrekken meer 

  (zakelijke) 

▪ Creëren van 

  ambassadeurs en 

  repeaters

▪ Vergroten 

  bestedingen

 127.000 127.000€    

▪ Plan 2022 gereed

  hebben

▪ Actie- en 

  investeringsplan 

  2022

   5.000 5.100   4.069  14.169€     
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Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

Out of 

Pocket
Uren

1.004.000€  227.000€         632.000€          145.000€        

▪ Gebiedsmanager 

  praat  2/jaar 

  AO en PHO bij

▪ Min. 1/kwartaal 

  overleg tussen GBA 

  en TTI

▪ 4/jaar vergadering 

  Gastvrij Twente   

 ▪ Maandelijks 

  nieuwsbrief naar 

  stakeholders

▪ Zes/jaar

  nieuwsbrief naar 

  zakelijke partners

▪ 2/jaar overleg met 

  14 TTI's

▪ 2/jaar een 

  bijeenkomst voor

  stakeholders

▪ Input en advies

  ophalen t.b.v.

  visie 2023-25  

  bij stakeholders

▪ Uiterlijk 30 sept 

  indienen van de

  tussenrapportage 

▪ Voor 1 mei 

  indienen van de

  eindrapportage

  incl.  accountants-

  verklaring 

▪ Installeren van

  ambassadeurs-

  netwerk

▪ Optimaliseren 

  samenwerking  

▪ Inzetten en betrek-

  ken stakeholders bij 

  regio ontwikkeling

▪ Ondersteunen 

  ondernemers bij 

  subsidieaanvragen

▪ Benaderen van 

  potentiële partners 

  om aan te sluiten 

▪ Verkopen van 

  marketingpakketten

▪ Delen van kennis en

  inspiratie

▪ Het in verbinding

  brengen van stake-

  holders

▪ Het delen van trends

  en ontwikkelingen en

  toetsen van de rele-

  vantie ervan bij 

  stakeholders

▪ Het adviseren op  

  het gebied van de 4

  diensten van Marke-

  tingOost

368.847€    20.422 257.656   25.953  64.816 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 
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DE VERBINDINGSZOEKER 

‘Gewoon, samen even lekker ontspannen’ 

Er zijn voor elkaar, dat is niet meer dan normaal voor de 

verbindingszoeker. In hun vrij tijd zetten zij zich daarom 

graag in voor anderen, met vrijwilligerswerk of in een 

vereniging. In de tijd die overblijft genieten ze graag 

van de natuur, op de fiets of al wandelend. Maar ook een 

bezoek aan museum of theater vinden ze fijn. 

De interesse in anderen en de wereld vind je ook terug in 

hun reisgedrag: ze hoeven niet op één plek te blijven. 

Rondtrekken vinden ze leuk. Dan verblijven ze graag op een 

camping met goede faciliteiten, of in een bekende 

hotelketen. En bevalt het ze? Dan komen ze terug en delen 

ze hun ervaringen met anderen. 

 

 

DE INZICHTZOEKER 

‘Kunst, cultuur en wandelingen houden je fit!’ 

Inspirerende en rustige activiteiten zijn het domein van 

deze groep. De over het algemeen iets oudere 

inzichtzoeker heeft weer tijd voor zijn interesses én: 

wil blijven meedoen in de wereld. 

Dingen leren en ervaren willen ze, in de natuur en met 

culturele activiteiten. Het liefst alleen, of in klein 

gezelschap. Vrije tijd is tijd die je bewust moet 

besteden. Museumbezoek en bezienswaardige gebouwen; daar 

liggen de interesses. Actief de natuur in kan ook: het 

liefst wandelend of fietsend. 

Overnachten doen ze graag op een plek waar de praktische 

voorzieningen goed geregeld zijn. Zoals in een bekende hotelketen, 

in een bed & breakfast met goede recensies. Ze zijn dan ook best 

bereid iets meer te betalen. Ze lezen opvallend vaak de krant (NRC, 

Trouw, Volkskrant) en gebruiken op het gebied van social media 

vooral LinkedIn. 
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DE STIJLZOEKER 

‘Work hard, play hard’ 

Wellnesscenters, een sportwedstrijd bezoeken of slapen in 

een mooi hotel; dat is de wereld van deze groep. Het zijn 

zelfverzekerde en doelgerichte recreanten. Harde werkers 

met ambitie en ondernemingsdrift treffen we hier vaak 

onder. 

Hun actieve en strevende levensstijl komt ook duidelijk 

naar voren in hun vrije tijd en vakantie. In hun eigen 

woorden: ‘Work hard, play hard’. 

Verwend worden en genieten van exclusiviteit past voor hen 

bij vakantie. Luxe en comfort is dan ook zeer belangrijk. 

En daarbij: het sociale gebeuren moet kloppen. Dus liever 

zoveel mogelijk Ons Soort Mensen, op dezelfde golflengte om 

zich heen. Goed voor je netwerk ook. 

 

Bron: SAMR, leefstijlvinder.nl 

 

INTERNATIONALE LEEFSTIJL: DE TRADITIONELEN 

Kenmerken van deze doelgroep zijn: 

 Rustige vrijetijdsbesteding 

 Houden van wandelen en fietsen 

 Brengen vakantie graag door op platteland en in de  

 natuur 

 Verblijven graag in middenklasse hotel of een    

    vakantiehuisje 

De traditionelen zijn erg gericht op familie en tradities. De 

gemiddelde leeftijd is 54 jaar en heeft relatief vaak volwassen 

kinderen die al het huis uit zijn (empty nesters). Traditionelen 

zijn middelbaar opgeleid en hebben een modaal inkomen. Veiligheid is 

belangrijk en ze hebben risicomijdend gedrag. T.a.v. vakanties zoekt 

de traditionele doelgroep vooraf veel informatie op de bestemming. 

Traditionelen ondernemen vaak activiteiten in de natuur zoals 

fietsen en wandelen.  

 
Bron: NBTC, Onderzoek inkomend toerisme 2014 

 

 



 

 

Openbaar Lichaam Gezondheid 

T.a.v. de heer J. Kloots 

Postbus 1400 

7500 BK   Enschede 

 

 

 

 

 

Datum    :   30 september 2021 

Betreft    :  Subsidiebijdrage activiteiten MarketingOost t.b.v. Twente Marketing 

Opgesteld door : mevrouw Q. ter Haar 

 

 

Geachte heer Kloots, 

 

 

Hierbij doen wij u een verzoek tot subsidieverstrekking ten behoeve van de marketingactiviteiten 

betreffende Twente Marketing toekomen. In goed onderling overleg met Twentse ondernemers, 

verenigd in Gastvrij Twente, en overige belanghebbenden is dit plan samengesteld dat leidend is 

voor de marketing van Twente in 2022. 

 

In het marketingcommunicatieplan hebben we de activiteiten benoemd die in 2022 ondernomen 

zullen worden. Hierbij sluiten we aan bij de vastgestelde koersdocumenten ‘Wij zijn Twente’ en 

‘Marketing Visie Toerisme Twente 2022’.  

 

MarketingOost werkt volgens een integrale merkbenadering waarbij financiële middelen van 

provincie, ondernemers en derden worden samengebracht in één integraal plan voor het 

toeristische merk Twente. In 2022 zetten we in op het realiseren van een goede en gedragen 

gebiedsvisie vrijetijdseconomie Twente 2022 – 2025 en het behouden van de brandingspositie 

zoals we die de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ook wordt de intensieve samenwerking met 

de Toerist info’s voortgezet en verstevigd; zij vormen een belangrijk onderdeel van de 

marketingketen in Twente. 

 

Regio Twente heeft aangegeven voor de activiteiten van Twente Marketing in 2022 € 1,- per 

inwoner beschikbaar te stellen, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 632.000,- 

 

Samen met de budgetten van de provincie Overijssel en de ondernemers komen we voor 2022 uit 

op een marketingbudget van € 1.004.000,-. De kosten die bestaan uit uren en out of pocketkosten 

worden verantwoord middels sluitende uren- en projectregistraties, resulterend in een 

goedgekeurde controleverklaring van de accountant. 

 

Ten behoeve van de marketingactiviteiten 2022 vragen wij een subsidie aan ter hoogte van 

€ 632.000,- 

 

 

 



 

 

Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan. Mocht u nog vragen hebben, 

aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. E.A.H. Borgsteijn 

Directeur-bestuurder 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 12 januari 2022 Agendapunt 9 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel.  Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719) 

Onderwerp  
Programmabegroting 2022 
 
Voorstel 

1. Programmabegroting 2022 vast te stellen 
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de eerste programmabegroting van Recreatieschap Twente aan. Als gevolg van 
besluitvorming in het algemeen bestuur van voormalig Regio Twente op 10 juni 2021, worden de 
recreatieve voorzieningen zelfstandig georganiseerd in een nieuwe organisatie. Dit programma, 
aangevuld met de subsidieverstrekking aan Marketing Oost, gaat met ingang van 1 januari 2022 
verder als het openbaar lichaam Recreatieschap Twente.  
De programmabegroting 2022 inclusief de gemeentelijke bijdrage voor zowel recreatieve 
voorzieningen als de subsidiering van Marketing Oost is reeds vastgesteld bij het vast stellen van de 
begroting 2022 op 7 juli 2021 in het algemeen bestuur van voormalig Regio Twente. De voorliggende 
begroting 2022 is gelijk aan de begroting 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio 
Twente. Wettelijke begrotingseisen vereisen formeel dat uw bestuur de begroting 2022 van het 
Recreatieschap bekrachtigd.    
 
Beoogd effect 
Uitvoering geven aan de in de programmabegroting 2022 opgenomen programma’s en het 
beschikbaar stellen van het gevraagde budget 
 
Argumenten 
1.1 Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Twentse gemeenten en de begroting is in 
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De begroting is opgesteld conform de met de gemeenten overeenkomen uitgangspunten over onder 
meer loon- en prijscompensatie waarbinnen de begroting zich mag ontwikkelen. Deze uitgangspunten 
zijn gelijk aan de uitgangspunten die door de gemeenten worden gehanteerd voor de overige 
verbonden partijen. De voorliggende programmabegroting 2022 bevat geen nieuw beleid. 
 
1.2 Er wordt voldaan aan de besluitvorming in het algemeen bestuur van Regio Twente op 10 juni 
2021 
Met het besluit van 10 juni 2021 is de veranderopdracht bestuurlijk afgerond waarbij de separate 
positionering voor Recreatieschap Twente nog moest worden geeffectueerd in 2022. Middels dit 
voorstel ligt dit nu voor.  
 
1.3De subsidieverstrekking aan Marketing Oost is onderdeel geworden van Recreatieschap Twente  
In overeenstemming met besluitvorming van het algemeen bestuur van de voormalige Regio Twente 
op 10 juni 2021, is het verlenen van de subsidie aan Marketing Oost onderdeel geworden van de 
begroting van Recreatieschap Twente. De beleidsinhoudelijke kant van het voormalig beleidsveld vrije 
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tijdseconomie is conform besluitvorming ondergebracht bij Twente Board Development B.V.. Over de 
precieze rolinvulling vinden nog gesprekken plaats. 
 
1.4 De ondersteunende dienstverlening wordt afgenomen bij het Openbaar Lichaam Gezondheid 

(OLG) 
Bij besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht is door het algemeen bestuur van de 
voormalige Regio Twente op 27 januari 2021 besloten dat de ondersteunende dienstverlening  
(PIOFJACH) voor het Recreatieschap Twente wordt afgenomen van de gemeenschappelijke regeling 
OLG. Hiermee worden frictiekosten voor de Twentse gemeenten voorkomen.   
 
2.1 De bijdrage voor taakveld 3.1 economische ontwikkeling wordt ineens gefactureerd 
De gemeentelijke bijdrage wordt periodiek (per kwartaal) in rekening gebracht bij de deelnemende 
gemeenten. De subsidie aan Marketing Oost moet echter voor 90% in januari worden voldaan en 
Recreatieschap Twente heeft in de opstartfase niet voldoende middelen om daarnaast te voldoen aan 
andere verplichtingen. In afwijking van het beleid inzake facturering aan de gemeenten wordt dit 
taakveld in 2022 dan niet per kwartaal, maar ineens bij de eerste factuur in rekening gebracht. 

 
Kanttekening 
 
1.1 Er is geen zienswijze procedure nodig 
De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de, op 7 juli 2021, door het algemeen bestuur van voormalig 
Regio Twente vastgestelde programmabegroting en nadien vastgestelde begrotingswijzigingen door 
het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid. Hierdoor is een zienswijze voor de 
hieruit te ontvlechten programmabegroting niet noodzakelijk.  
 
Kosten, baten , dekking 
Voor de uitvoering van de doelstellingen wordt in de programmabegroting 2022 een gemeentelijke 
bijdrage gevraagd van € 2.865.075. 
 
Per gemeente betekent dit het volgende voor de gemeentelijke bijdrage (basistakenpakket): 
 

Gemeente 

Aantal inw. Totaal 

01-01-21 
Gemeentelijke 

bijdrage 

Almelo 73.114 331.533 

Borne 23.668 107.322 

Dinkelland 26.605 120.640 

Enschede 159.849 724.831 

Haaksbergen 24.225 109.848 

Hellendoorn 35.921 162.883 

Hengelo 81.078 367.646 

Hof van Twente 35.040 158.888 

Losser 22.888 103.785 

Oldenzaal 31.702 143.752 

Rijssen / Holten 38.202 173.226 

Tubbergen 21.303 96.598 

Twenterand 33.711 152.862 

Wierden 24.537 111.262 

Totaal 631.843 2.865.075 

 
 
Communicatie 

1. De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vastgestelde 

programmabegroting 2022. 
2. De programmabegroting 2022 wordt op de website van Recreatieschap Twente gepubliceerd 
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Vervolg 

1. De programmabegroting wordt verzonden naar gedeputeerde staten van Overijssel. 

2. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan in de programmabegroting 2022 beschreven 

programma’s. 
 
 
Bijlage(n) 
1. Programmabegroting Recreatieschap Twente 2022 
 
 

Besluit 

 
 
 

 
 
 



– 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programmabegroting 2022                      
 

 
 

 
 
 
 

Recreatieschap Twente 
 
  

     

 

                       
      
 
 
 
 
 



Programmabegroting 2022 

 

    

 

  

   2 

Voorwoord 

◄Inhoudsopgave 

 

Voorwoord 
 

Voor u ligt de eerste begroting van het Recreatieschap Twente. In de afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan de transitie van Regio Twente onder de noemer “Twente Vooruit’, versterking regionale 
samenwerking door focus en eenvoud. In het kader van deze transitie is op 27 januari 2021 in het 
algemeen bestuur van Regio Twente besloten voor het onderdeel Recreatieve Voorzieningen een 
aparte rechtspersoon op te richten, de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap Twente. Met 
toestemming van de raden hebben alle colleges van burgemeester en wethouders de Regeling 
Recreatieschap Twente vastgesteld, die op 1 januari 2022 in werking treedt.  

 
Vanaf juni is er hard gewerkt om de afdeling Recreatieve Voorzieningen om te vormen naar deze 
nieuwe organisatie. Inmiddels is dit zover gevorderd, dat 12 januari 2022 het nieuwe bestuur van het 
Recreatieschap kan worden geïnstalleerd en er een aantal belangrijke besluiten kunnen worden 
genomen, zodat de organisatie ook van start kan. 

 
Een van deze besluiten is de vaststelling van de begroting 2022 voor het Recreatieschap. Dit is een 

technische vaststelling omdat  de programmabegroting voor 2022 voor Regio Twente  op 7 juli 2021 
reeds is vastgesteld, waarbij Recreatieve Voorzieningen een onderdeel vormde van deze begroting. 
Deze Begroting is nu gesplitst in de verschillende onderdelen. De nu voorliggende Begroting 2022 voor 
het Recreatieschap wijkt inhoudelijk niet af van de programmabegroting 2022 Regio Twente voor het 
programma Recreatieve Voorzieningen, behoudens dat in deze begroting ook het budget is 
opgenomen voor de promotie en marketing van Twente door Twente Marketing/Marketing Oost. Dit 

was voorheen onderdeel van het programma Sociaal Economische Structuur Versterking. De verlening 
en afrekening van de jaarlijkse subsidie voor de promotie en marketing is door het algemeen bestuur 
van Regio Twente bij het Recreatieschap belegd.  
 
De bedrijfsvoering van het recreatieschap blijft uitgevoerd worden door het Openbaar Lichaam 
Gezondheid. Door een duidelijke DVO met het Openbaar Lichaam Gezondheid en een separate 
administratie, blijft er een heldere en transparante scheiding tussen de financiën van het 

Recreatieschap Twente en het Openbaar Lichaam Gezondheid. 

 
Met de nieuwe bedrijfsvoerings-GR zal de bestuurlijke focus scherper dan voorheen liggen op de taken 
binnen het Recreatieschap. Deze taken zijn  

o Exploitatie en beheer van de recreatieparken Hulsbeek (Oldenzaal), Rutbeek (Enschede) en 
Lageveld (Wierden).  

o Onderhoud van 380 km recreatieve Twentse fietspaden. 

o Ontwikkeling, beheer en onderhoud van ruim 10.000 km aan routes voor fietsen, wandelen, 
mountainbiken, paardrijden en auto’s door Routenetwerken Twente. 

o Toeristische promotie en Marketing. 
 
Als Recreatieschap zijn we trots om te mogen werken aan prachtige recreatie mogelijkheden waarvan 
zowel de inwoner van Twente als de toerist kan genieten, beleven en bewegen. De parken, fietspaden 

en routes leveren daarnaast direct en indirect een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de 
leefbaarheid, gezondheid, natuurbeleving en vrijetijdsbesteding van de Twentse inwoners. 
 

 
 
 
 
Jan Kloots 
Secretaris / directeur Recreatieschap Twente a.i. 
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1. Financiële Samenvatting 
 
Overzicht van baten en lasten 2022 en gemeentelijke bijdrage 
Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2022 
en de meerjarenraming 2023-2025 vormen samen het deel van de financiële programmabegroting. 
Onderstaand een samenvatting van het overzicht van baten en lasten inclusief taakvelden voor het 
jaar 2022. 
   

Programma 
(bedragen in €) 

Code Taakveld Lasten Baten 
Gem. 

bijdrage 

Recreatieschap 
Twente 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

2.451.465 936.000 1.515.465 

3.1 Economische ontwikkeling 631.843 - 631.843 

0.4 Overhead       717.767 - 717.767 

Totaal 3.801.075 936.000 2.865.075 

Totaal saldo van baten en lasten 3.801.075 936.000 2.865.075 
 - - - 

Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage) 3.801.075 936.000 2.865.075 

Resultaat - - - 
Tabel 1 Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage 2022 inclusief taakvelden 
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2. Inleiding en leeswijzer 
 
De programmabegroting 
De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Recreatieschap Twente. Ze heeft 
een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die 
gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende en kader 
stellende taak en het budgetrecht. 
 

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Leeswijzer 
Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting.  

 
In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staat de samenvatting aangevuld met de inhoud en achtergronden 
van de programmabegroting. Vanaf hoofdstuk 3 treft u de beleidsbegroting aan. Vanaf hoofdstuk 13 
wordt inzicht gegeven in de financiële begroting.   
 
Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende sub programma’s en paragrafen. In de 

programma’s en sub programma’s wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier waarop 
Recreatieschap Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, 

volgens de drie W-vragen:  
1. Wat willen we bereiken?  
2. Waarmee/hoe gaan we dit doen?  
3. Wat gaat het kosten (overzicht baten en lasten)?  

 

De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere 
algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op 
activiteiten in termen van de ‘output-/outcome gegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van het 
beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de sub programma’s die bij het betreffende 
programma horen, of in het programma zelf als geen sub programma’s aanwezig zijn. De derde vraag 
heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma, respectievelijk het sub programma, 

worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. 
 
De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten, vanuit 
een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de 
financiële positie van Recreatieschap Twente. Dit betreft weerstandsvermogen en risicobeheersing, 

onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. 
 

Financiële begroting 
Door vaststelling van deze begroting wordt het dagelijks bestuur geautoriseerd, tot het doen van uitgaven 
voor realisatie van de programma’s.        
 
 
 
 

 
 

Beleidsbegroting 1. Programmaplan Jaarverslag 1. Programmaverantwoording

2. Paragrafen 2. Paragrafen

Financiële 

begroting

3. Overzicht van baten en 

lasten en de toelichting Jaarrekening
3. Programmarekening

4. Uiteenzetting van de 

financiële positie en de 

toelichting

4. Balans

Begroting Jaarstukken
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3. Beleidsbegroting 
3.1 Programma Recreatieve Voorzieningen 
 

 
Inleiding 
Regio Twente exploiteert de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Daarnaast beheert en 
onderhoudt Regio Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen voor fietsen, 
wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op de Twentse inwoner 
en op de toerist en bieden volop gelegenheid tot ontspanning en beweging in een fraaie omgeving. 
Hierdoor dragen de parken, fietspaden en routes bij aan een gezond en vitaal Twente. Daarnaast vormen 

met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in 
Twente voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) 
vakantiebestemming.  

 
Belangrijke ontwikkelingen waarmee Recreatieve Voorzieningen te maken heeft zijn: 

• Financiële taakstelling ten aanzien van het rendement van de recreatieparken en de stijgende 

kosten van beheer en onderhoud. 
• Het risico van het aanhouden van de coronapandemie, waardoor evenementen op de parken 

niet doorgaan, ondernemingen op de parken moeten sluiten, extra handhaving dient plaats te 
vinden en extra onderhoud als gevolg van sterk toegenomen gebruik van de parken, routes en 
fietspaden. 

• Grote noodzaak tot permanente doorontwikkeling van routes voor met name wandelen en 
fietsen i.v.m. de "concurrentie" met andere gebieden . Overigens blijkt de bekendheid van 

Twente wel toe te nemen. 
• Fors toegenomen areaal aan routes en daarmee toename van het onderhoud. 
• Toename van het aantal juridische procedures bij de mountainbikeroutes. Hierbij gaat het om 

aansprakelijkheidstelling bij ongevallen en de door natuurorganisaties aangegeven gevolgen 
van de ligging van deze routes in natuurgebieden op de aanwezige fauna. 

 

 Speerpunten  

Naast de reguliere exploitatie en het beheer zijn de speerpunten voor de komende jaren: 
 

• Het op niveau houden van de routenetwerken voor fietsen, wandelen, paardrijden en 
mountainbiken en het zorgdragen voor een efficiënt beheer en een verbeterde digitale 
bereikbaarheid van de routes. Daarbij, voor zover mogelijk, gebruik maken van subsidies van 
derden en de samenwerking met de andere routebureaus in Overijssel en de 

Marketingorganisaties verstevigen. Daarnaast aanpassing van routes als gevolg van 
natuurbelangen.  

• Conform het huidige beleid streven naar meer en breder gebruik van de recreatieparken 
(toename maatschappelijk rendement) en naar een verdere verbetering van de exploitatie van 
de recreatieparken. Dit uit te voeren door het huidige stringente bezuinigingsbeleid te 
handhaven en daarnaast te zorgen voor extra inkomsten uit pacht, activiteiten, evenementen 
en parkeren.  

 
Kaderstellende beleidsnota’s 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de 

recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. 
Parken worden door Regio Twente  geëxploiteerd 
(d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij 
een scherpe financiële taakstelling. 

Algemeen bestuur 

Regio Twente 

12 november 2014 

Adviezen visitatiecommissie Regioraad Regioraad Regio 

Twente 

3 juli 2013 

Rendementsverbetering recreatieparken Regio 
Twente 

Dagelijks bestuur 
Regio Twente 

december 2011 

 
 

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in  Bestuur Recreatieschap Twente 
Programmamanager ing. J. Kloots 
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Werkzaamheden 
 

Wat willen we bereiken? 
1. Stimuleren van een veilig en zo intensief mogelijk gebruik van de recreatieparken en de 

toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-
routes, alsmede de recreatieve fietspaden. 

2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken.  
 

Hoe gaan we dit doen? 
 
Recreatieparken 
Regio Twente streeft naar meer bezoek aan de parken door deze voortdurend aantrekkelijker te 
maken voor het publiek en voert hiervoor nieuwe projecten en verbeteringen uit. Ook ligt de focus 

op een verdere verlaging van de uitgaven van de beheerkosten en een toename van de inkomsten 
(verbetering rendement). Hierbij worden alle mogelijkheden onderzocht en benut om er voor te 
zorgen dat het stopzetten van de provinciale exploitatiesubsidie (met een afkoopsom om het hierdoor 
ontstane exploitatietekort af te dekken) niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan 
de recreatieve infrastructuur. Probleempunt daarbij is wel, dat de budgetten voor beheer en 
onderhoud sterk onder druk staan door de stijgende kosten van inhuur en 

werkzaamheden/materialen. Ook zal het aanhouden van de coronapandemie leiden tot extra kosten 
en minder inkomsten. 
 
De verhoging van de inkomsten geschiedt door meer evenementen op de parken te (laten) 
organiseren en door de vestiging van nieuwe bedrijven/pachters. In het oog springende 
werkzaamheden/ projecten voor 2022 zijn: 
 

• Afronden van de planologische procedure/stikstofdiscussie (door derden) van het 
bungalowterrein op het Rutbeek en zo mogelijk de start van de aanleg.  

• Realiseren van werkzaamheden ten behoeve van nieuwe pachters (Skydive op het Hulsbeek, 
camperparkeerplaats op het Lageveld). 

• Binnenhalen van nieuwe pachters op het Hulsbeek, het Lageveld en het Rutbeek en 
meewerken aan de doorontwikkeling van de bedrijven op deze parken; laten herontwikkelen 
van het paviljoen door een ondernemer.  

• Binnenhalen van extra evenementen, zo mogelijk in of direct aan het water. 
• Versterking samenwerking met/aanjagen van initiatieven van scholen en verenigingen 

(vergroten maatschappelijk rendement). 
• Benutten van het Lageveld als proeftuin voor civieltechnische oplossingen, uiteraard mits dit 

niet ten koste gaat van de dagrecreatie functie. 
• Diverse projecten op de parken om deze aantrekkelijk te houden voor publiek zoals 

speelvoorzieningen in en rondom het water.  
• Samenwerken met gemeenten op het vlak van toezicht bij de recreatieparken. 
• Onderhoudswerkzaamheden aan parken, routes en recreatieve fietspaden.  

 
Routenetwerken 
Getracht wordt de routes voortdurend aan te passen en deze steeds aantrekkelijker te maken voor 
het publiek. Hierbij ook letten op de veiligheids- en natuuraspecten. In dit kader periodieke inspecties 

van de routes i.v.m. verzekeringsvoorwaarden. Ook wordt een goed en adequaat beheer gevoerd en 
zal de website worden geactualiseerd en bijgehouden i.v.m. een goede digitale bereikbaarheid. 
Tevens zorgdragen voor goed kaartmateriaal. Bij het beheer van de fietspaden en de routes wordt 
de samenwerking met gemeenten en met de andere, relevante partijen waar mogelijk geïntensiveerd. 
Kansen op het vlak van inzet van personen ’met afstand tot de arbeidsmarkt’ uit de diverse 
gemeenten worden zoveel als mogelijk benut. 
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Overzicht van baten en lasten 

Recreatieve Voorzieningen (bedragen in €) Baten Lasten Saldo 

Het Hulsbeek 423.069 563.288 140.219  

Het Rutbeek 254.924 476.563 221.639  

Het Lageveld 81.941 255.851 173.910  

Fietspaden 0 402.786 402.786  

Routenetwerken 19.388 479.699 460.311  

Beleid en strategie 156.678 273.279 116.600  

PIOFJACH-overhead 0 560.105 560.105 

Ondersteuning en leiding 0 157.662 157.662 

Totaal (gemeentelijke bijdrage) 936.000 3.169.233 2.233.232 
 
Taakstelling 
In het saldo van Recreatieve Voorzieningen is een nog resterende taakstelling verwerkt van afgerond   

€ 157.000. In 2021 is de begroting van Recreatieve Voorzieningen verder geactualiseerd aan zowel de 
lasten als de baten kant met raming van aanvullingen op het gebied van erfpacht- en parkeerinkomsten. 
Met de aanvullende baten is vanaf 2021 de resterende taakstelling van € 237.000 verlaagd met € 80.000 
naar een nog in te vullen taakstelling van € 157.000 structureel. In 2013 heeft de Provincie Overijssel 
de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het 
vervallen van de jaarlijkse bijdrage moest Recreatieve Voorzieningen initieel totaal € 603.885 

bezuinigen. De afspraak met het algemeen bestuur is dat voor zover deze taakstelling niet wordt 
gerealiseerd, deze onttrokken wordt aan de hiervoor ingestelde reserve Provinciale bijdrage. 
Maatregelen om te komen tot structurele invulling van de taakstelling zijn het verder verhogen van de 
parkeerinkomsten op de drie recreatieparken alsmede inkomsten uit evenementen en de verwachte 

erfpacht opbrengsten naar aanleiding van het te realiseren bungalow park op Het Rutbeek.  
 
  

Indicatoren Huidig niveau 

2021 

Ambitie niveau 

2022 
 

1. Nog nader te bepalen - - 
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3.2 Programma Vrije tijdseconomie 

 

 

 

 
Wat gaat het kosten? 

Vrije tijdseconomie (Bedragen in €) Baten Lasten Saldo 

Vrije tijdseconomie (subsidie Marketing Oost) 0 631.843 631.843 

Gemeentelijke bijdrage 0 631.843 631.843 

 
 

 
  

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in  Bestuur Recreatieschap Twente 
Programmamanager ing. J. Kloots 

Wat willen we bereiken? 
Een regio met een sterke vrijetijdseconomie.  
 
Hiervoor hebben we samen met Twente Board en Marketing Oost de volgende doelstelling 
geformuleerd:  
 

“Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van 
is. Het marketingcommunicatieplan draagt hiertoe bij en heeft als doel het aantal toeristen en de 
toeristische bestedingen in Twente te verhogen.” 

Hoe gaan we dit doen? 
 

“Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke en bewuste bestemming voor (toekomstige) bezoekers, 
bewoners en talenten (human capital). Dit wordt gedaan vanuit de kracht van de vrijetijdseconomie 
door de inzet van vier speerpunten: smart data (voorheen borging), integraal gebiedsontwikkeling 
en management (voorheen binding), het aanjagen van aanbodontwikkeling (voorheen binding) en 

bestemmingsvermarkting (voorheen branding). Het plan maakt onderscheid tussen de nationale en 
de internationale markt volgens het leefstijlenmodel. De activiteiten en producten zijn beschreven 
en de kosten zijn begroot”.  

 
Bovenstaande tekst maakt ook integraal onderdeel uit van de subsidie aanvraag van Marketing Oost. 
Een subsidie die door Recreatieschap Twente, na positief advies vanuit Twente Board, zal worden 
verstrekt en beheerd. 

 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Wij zijn Twente – visie Vrijetijdseconomie PHO VTE December 2015 

Programma Gastvrij Overijssel 2020-2023 Gastvrij Overijssel Maart 2016 

Marketing Visie Toerisme Twente 2022 Gastvrij Twente  Oktober 2017 
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3.3 Totaal overzicht baten en lasten Recreatieschap Twente 

Recreatieschap Twente (bedragen in €) Baten Lasten Saldo 

Recreatieve voorzieningen 936.000 3.169.233 2.233.232 

Vrije tijdseconomie (subsidie Marketing Oost) 0 631.843 631.843 

Totaal (Gemeentelijke bijdrage) 936.00 3.801.075 2.865.075 

 

3.4 Beleidsindicatoren BBV 
Hieronder treft u een overzicht aan van de verplichte beleidsindicatoren. Aangezien het Recreatieschap 
Twente start per 1-1-2022 zijn er geen indicatoren van eerdere jaren beschikbaar. 
 

Indicator Begroting 2022 

Formatie in fte per 1.000 inwoners 0,02 

Apparaatskosten in kosten per inwoner € 3,20 

Externe inhuur als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur 

externen 
32% 

Overhead in % van totale lasten 19% 
Tabel 2 Beleidsindicatoren 

3.5 Overzicht van de kosten van overhead 
Het is wettelijke voorgeschreven dat de overhead apart wordt gepresenteerd. Deze wordt inzichtelijk 
gemaakt door deze centraal te begroten op taakveld 0.4. Overhead bevat alle kosten die samenhangen 
met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij onderscheiden in de 
overhead twee categorieën: 

 
1. Generieke overhead. Dit is de indirecte overhead. Met andere woorden, alle kosten van de 

ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFJACH-functies. 
2. Specifieke overhead. Dit is de directe overhead. Met andere woorden, dit is de 

programmaoverhead en betreft alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die 
binnen de programma’s zijn georganiseerd.  

 

Omschrijving (bedragen in €) Baten Lasten Saldo 

Generieke overhead (PIOFJACH-overhead) 0 560.105 560.105 

Specifieke overhead (Programma-overhead) 0 157.662 157.662 

 Totaal  0 717.767 717.767 

 

3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
Onderstaand geven we inzicht in de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten). 

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €) Begroting 2022 

Gemeentelijke bijdrage 2.865.075 

Treasury 0 

Totaal 2.865.075 
Tabel 3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 

  



Programmabegroting 2022 

 

    

 

  

   11 ◄Inhoudsopgave 

Programmaplan 

4. Specificatie baten en lasten 
 

 
Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten 

Baten (waar komen de inkomsten vandaan?) Bedrag (in €) 

Gemeentelijke bijdrage 2.865.075 

Evenementen/festivals (overige opbrengsten) 308.165 

Parkeeropbrengsten 245.670 

Huur- en erfpachtopbrengsten 209.978 

Taakstellingen (voor zover niet gerealiseerd, dan uit de provinciale 
reserve) 

156.678 

Overige inkomsten 15.508 

Eindtotaal 3.801.075 
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Figuur 2 Specificatie besteding lasten 

Lasten (waar wordt er geld aan uitgegeven?) Bedrag (in €) 

Salarissen 1.251.265 

Inhuur en tijdelijk 738.800 

Subsidies en overdrachten 685.443 

Onderhoudskosten 375.470 

Afschrijvingen 248.120 

Gebouwen, terreinen en voertuigen 201.361 

Overige Kosten 158.394 

Dotatie voorzieningen 94.244 

Verzekeringen 35.140 

ICT en automatisering 12.840 

Eindtotaal  3.801.075 
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Financiële begroting 

5. Paragrafen 
 
De programmabegroting bevat de volgende paragrafen: 
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
2. Onderhoud kapitaalgoederen 
3. Bedrijfsvoering 

4. Verbonden partijen 
5. Financiering 

 
Het bestuur stelt voor het begrotingsjaar 2022 kaders vast om zijn controlerende kader stellende taak en het budgetrecht uit te kunnen voeren. Deze 
paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. 
Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen 
hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden.  
 

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
Kader risicomanagement  

De wetgeving en het beleid van Recreatieschap Twente voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in: 
• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9, 11 en 26); 
• De financiële verordening Regio Twente; 
• De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”. 

 
Weerstandsvermogen 

 
Berekening ratio weerstandsvermogen 

Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit (A) 
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 0,3 mln. en bestaat uit  bestemmingsreserves. Bij veel overheidsorganisaties is sprake van 
‘beklemde’ bestemmingsreserves. Deze worden gecorrigeerd op de weerstandscapaciteit. Als ‘beklemde’ reserves niet als beschikbare weerstandscapaciteit 

worden gezien is dit van invloed op de weerstandsratio. Bij Recreatiechap Twente zijn enkele bestemmingsreserves als ‘beklemd’ geoormerkt. Deze 
bestemmingsreserves komen vanuit de voormalig Regio Twente en worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Hieronder treft u 
overzicht van alle reserves en wordt inzichtelijk gemaakt welke reserves onderdeel vormen van de beschikbare weerstandscapaciteit.  
  

https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20181031/AP_6_Bijlage_1_concept_financiele_verordening_2018.pdf
https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20180307/11_Bijlage_1_Nota_van_risicomanagement_tot_reserves_en_voorzieningen.pdf
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Omschrijving (bedragen in €) 
Verwacht saldo 

2022 
Onderdeel van 
weerstandscapaciteit 

Reserve vervanging en vernieuwing 123.701 Nee, beklemd 

Reserve werkplaats HB 67.343 Nee, beklemd 

Reserve stimulering Recreatie & Toerisme 124.728 Ja 

Provinciale reserve recreatieve voorzieningen 701.753 Nee, beklemd 

Totaal reserves 1.227.295   
Tabel 4 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit 

Samengevat komt het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit (niet zijnde beklemd) neer op: 

Recreatieschap Twente (bedragen in €) Weerstandscapaciteit 

Egalisatie reserves (niet zijnde beklemd) 124.728 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 124.728 

 

Benodigde weerstandscapaciteit (B) 
De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt afgerond in totaal € 0,12 mln. en wordt bepaald door het inventariseren van risico’s. Hieronder treft u een 
specificatie van de door Recreatieschap Twente geïnventariseerde risico’s inclusief kans bepaling en financieel gevolg (impact). De kans impact analyse 
geldt conform de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” niet voor investeringen. 
 

 
Tabel 5 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. 

 

 
 
 

Omschrijving risico

 Risicowaarde 

(Kans X 

Impact) 

 Kans Impact

Het risico dat meer kosten worden gemaakt door inhuur van 

gespecialiseerde bedrijven i.p.v. vrijwilligers
26.250€            Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000

Onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers 26.250€            Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000

Het risico op verminderde inkomsten door derving erfpacht- 

exploitatierechten (huren)
26.250€            Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000

Het risico op verminderde inkomsten uit evenementen 37.500€            Is wel eens voorgekomen € 50.000 <> € 100.000

Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden agv weer -€                  Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000

Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden waterziektes 75.000€            Is wel eens voorgekomen € 100.000 <> € 200.000

Het risico op stormschade houtopstand recreatieparken 33.750€            Zeer waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000

Het risico op vandalisme (o.a. inbraak) -€                  Zeer onwaarschijnlijk € 100.000 <> € 200.000

Totaal omvang risico's 225.000€        

Recreatieschap Twente

https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20180307/11_Bijlage_1_Nota_van_risicomanagement_tot_reserves_en_voorzieningen.pdf
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Samenvattend overzicht beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit: 

  Risicowaarde (Kans X Impact) Verwacht saldo per begin 2022 Ratio 

Weerstandsvermogen 

Recreatieschap Twente 225.000 124.728 0,6 

Totaal 225.000 124.728 0,6 
Tabel 6 Ratio weerstandsvermogen 

Als we dit doen, dan komen we uit op een ratio van 0,6. De ratio bevindt zich hiermee onder de door het algemeen bestuur van Regio Twente vastgestelde 
norm van 0,8 – 1,0. Aangezien de ratio onder de norm zit betekent het dat positieve saldi in de jaarrekeningen dienen te worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen totdat de afgesproken norm is bereikt. 

 
Financiële Kengetallen 
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. 
 
Solvabiliteit 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Recreatieschap Twente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt 

verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige 
bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met het kengetal solvabiliteit wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de 
linkerzijde van de balans schuldenvrij is.  
 
 

Financiële kengetallen 
Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

Solvabiliteitsratio 24% 25% 26% 25% 
 

Een veilige marge van de solvabiliteit is volgens de signaleringswaarden een percentage tussen 20% - 50%. Recreatieschap Twente kent derhalve dan ook 
een veilige marge al zit deze wel dicht tegen de ondergrens aan. 
 

Netto schuldquote 
Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Recreatieschap Twente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een 
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan 
bestaan of ze allemaal worden terugbetaald wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende gelden.  Samen met 
de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële gezondheid.  
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Financiële kengetallen 
Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

Netto schuldquote 82% 77% 72% 79% 
 

De netto schuldquote van Recreatieschap Twente laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie laag is. Volgens de 
signaleringswaarden zit dit percentage in de minst risicovolle klasse (<90%). De verwachting is dat er voor het overkopen van de materiele vaste activa 

van het OLG een langlopende geldlening afgesloten gaat worden.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld 
De netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld blijft gelijk aan de ongecorrigeerde. Dit omdat bij het Recreatieschap geen sprake is van uitgeleend 

geld.  
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte Recreatieschap Twente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van 
de baten en structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  
 

Financiële kengetallen 
Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 
 
Bovenstaand figuur laat zien dat de structurele exploitatieruimte nihil is. Hieruit blijkt dat meerjarig de structurele lasten gedekt worden door de structurele 
baten, of door onttrekkingen uit reserves.  

 
Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen 

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten 
worden bezien. Daarnaast zegt een momentopname van een kengetal ook nog niet zo heel veel maar voor de beoordeling is het vooral van belang om de 
trendmatige ontwikkeling te volgen. In verband met de start in 2022 is dit nog niet goed mogelijk. De solvabiliteit zit binnen de veilige marges. Dit betekent 
dat de weerbaarheid van de organisatie om eigenhandig negatieve ontwikkelingen op te pakken afdoende is. De netto schuldquote zit in de minst risicovolle 
categorie en geeft aan dat de organisatie in staat zou moeten zijn om de schulden te kunnen betalen. De structurele exploitatieruimte laat zien dat de 

baten en lasten structureel in evenwicht zijn. Maar mocht dit evenwicht (tijdelijk) verstoord raken dan blijkt uit het lage weerstandsratio dat de organisatie 
dit maar beperkt zelf kan opvangen.  
  



Programmabegroting 2022 

 

    

 
  

     17 

     

◄Inhoudsopgave 

17 

Financiële begroting 

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
Recreatieschap Twente exploiteert de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld. Daarnaast onderhoudt het recreatieschap de recreatieve 
Twentse fietspaden en de diverse routenetwerken voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op zowel 
de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente vormen 
voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming (Regio Twente, 2017). 

 
Als eigenaar en beheerder van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken, heeft Recreatieschap Twente een algemene zorgplicht om haar 

kapitaalgoederen adequaat te beheren en te onderhouden. In dit beheerplan wordt invulling gegeven aan de wijze van beheer en onderhoud van alle 
kapitaalgoederen van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken. Daarmee sluit Recreatieschap Twente aan bij de richtlijnen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Nog niet eerder was er voor deze kapitaalgoederen een beheerplan opgesteld. Daarom is er op basis van de 
huidige financiële situatie en de daarbij behorende beheerstrategieën c.q. kwaliteitsniveaus een richtlijn voor de jaren 2019-2024 bepaald. Het BBV schrijft 
een beheertermijn voor van maximaal vijf jaar. 

 
Recreatieparken 
Recreatieschap Twente beheert de recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden)  en bezit een aantal 
bijbehorende bedrijfsgebouwen. Het gaat hierbij om beheercentra met bijbehorende schuren en loodsen. Tevens bezitten de parken allemaal meerdere 
toiletgebouwen. Daarnaast zijn op de parken nog een aantal panden in eigendom. Deze panden zijn veelal verhuurd. Tevens heeft het recreatieschap een 

aantal dienstwoningen in eigendom, die worden verhuurd aan de beheerders van de parken. De boekwaarde van het in deze kapitaalgoederen geïnvesteerd 
vermogen staat aangegeven en gespecificeerd op de balans. Eventuele verschillen in de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer (zo die al 

bekend is) worden aangemerkt als stille reserve.  
 
Beheerplan voor groot onderhoud 
Groot en klein onderhoud houdt het object in goede, oorspronkelijke staat en is dus niet van invloed op de vooraf bepaalde gebruiksduur 
(afschrijvingstermijn) van het object. Volgens het BBV mogen kosten van onderhoud daarom niet worden geactiveerd; lasten van klein onderhoud dienen 
in het jaar van uitvoering in de exploitatie te worden opgenomen en lasten van groot onderhoud worden in een voorziening gebracht. Indien een 

kapitaalgoed is afgeschreven, is er geen sprake van groot onderhoud maar van vervangingsinvestering (Commissie BBV, 2017). In dit beheerplan wordt 
daarom alleen het groot onderhoud van kapitaalgoederen beschreven. 

 
Dit beheerplan is in werking getreden vanaf het begrotingsjaar 2019 voor de duur van vijf jaar. In aansluiting op de bepalingen zoals genoemd in het BBV 
art. 12 lid 1, worden de kapitaalgoederen in navolgende categorieën uiteengezet in separate beheerplannen:  

1. Groot onderhoud Groen; 
2. Groot onderhoud Verhardingen; 

3. Groot onderhoud Water; 
4. Groot onderhoud Terreinvoorzieningen; 
5. Groot onderhoud Gebouwen; 
6. Groot onderhoud Rioleringen; 
7. Groot onderhoud Werktuigen en wettelijke maatregelen. 
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Het onderhoud van kapitaalgoederen van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken, worden vanuit bovengenoemde categorieën in zeven 
voorzieningen ondergebracht. Vanwege het kleinschalige karakter van de kapitaalgoederen, worden deze zeven categorieën in separate paragrafen specifiek 
belicht. In onderstaande figuur wordt de relatie (symbolisch) tussen de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken en de verschillende 
voorzieningen weergegeven, waarin te zien is dat de voorzieningen onlosmakelijk met de recreatieparken, de fietspaden en Routenetwerken verbonden 
zijn. 
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Uit het beheerplan voorvloeiende financiële consequenties 
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2019 € 39.485  € 20.407  € 0  € 45.289  € 38.590  € 2.049  € 26.258  € 172.078  

2020 € 12.800  € 54.949  € 0  € 50.057  € 17.241  € 6.897  € 62.028  € 203.972  

2021 € 3.829  € 44.734  € 17.555  € 55.333  € 19.531  € 0  € 29.867  € 170.849  

2022 € 12.176  € 15.236  € 12.023  € 42.699  € 18.244  € 5.185  € 45.076  € 150.639  

2023 € 16.117  € 17.673  € 8.856  € 21.767  € 3.892  € 2.106  € 48.336  € 118.747  

Totaal € 84.407  € 152.999  € 38.434  € 215.145  € 97.498  € 16.237  € 211.565  € 816.285  

Jaarlijkse 
dotatie 

€ 16.881  € 30.600  € 7.687  € 43.029  € 19.500  € 3.247  € 42.313  € 163.257  

 
Om het groot onderhoud voor de komende 5 jaren te bekostigen wordt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag  gestort in de hiervoor bestemde voorzieningen, 
de kosten worden hier rechtstreeks op in mindering gebracht. Ook in de begroting 2022 worden de gelijkblijvende bedragen toegevoegd aan de 
voorzieningen voor de bekostiging van het groot onderhoud.  
 
In 2022 wordt gewerkt aan een herziening van het groot onderhoudsplan welke vervolgens ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Deze herziening zal 
betrekking hebben op de periode 2024-2028. 
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5.3 Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening via het Openbaar Lichaam Gezondheid 
De werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFJACH) zullen middels een dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd door het Openbaar 
Lichaam Gezondheid (OLG). Waarbij het uitgangspunt is dat de huidige dienstverlening minimaal in stand blijft. Door de ondersteunende diensten niet te 

ontvlechten uit het OLG ontstaan er op dit vlak geen frictiekosten voor de Twentse gemeenten. Bovendien wordt de continuïteit van dienstverlening 
geborgd, evenals de kwaliteit en wordt de eventuele kwetsbaarheid door de omvang van Recreatieschap Twente voorkomen. Dit levert voordelen op voor 

deze nieuwe organisatie, het OLG maar ook voor de Twentse gemeenten.  
 
Rechtmatigheidsverantwoording 
Naar verwachting zal er in de jaarrekening van 2022 door het bestuur zelf een verantwoording afgelegd moeten worden over de rechtmatigheid van het 
gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Qua 

systematiek wordt zoveel mogelijk gesteund op die van het OLG.  
 
Beleidsnotities 
Aangezien Recreatieschap Twente nog geen eigen beleidsnota’s kent, zijn waar nodig de reeds vastgestelde nota’s van voormalig Regio Twente van 
toepassing; 

 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Controleverordening en Controleprotocol Regio 
Twente 

Algemeen bestuur 6 maart 2020 

Financiële verordening Regio Twente Algemeen bestuur 31 oktober 2018 

Risicomanagement en weerstandsvermogen Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio 
Twente 

Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Nota afschrijving en rente Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Treasurystatuut Regio Twente Algemeen bestuur 11 november 2015 

Interne controleplan Regio Twente  Algemeen Bestuur 20 oktober 2014 

Organisatieverordening (waarin opgenomen 
financieel statuut) 

Algemeen bestuur 29 juni 2009 

Programmabegroting Algemeen bestuur Jaarlijks voor 15 april 
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Formatie 

Formatie 2022  Fte 

Recreatieve Voorzieningen 15 

Totaal 15 

 
5.4 Financiering 

 
Beleid 
De uitvoering van programma’s wordt mede ondersteund door de financieringsfunctie. Deze functie voorziet in de financieringsbehoefte bij de uitvoering 
van beleidstaken, door het zo nodig aantrekken van externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van gelden die daarvoor niet direct 

nodig zijn. Het beleid omtrent de treasuryfunctie wat voor het Recreatieschap gehanteerd wordt is vastgelegd in het door het algemeen bestuur van Regio 
Twente vastgestelde treasurystatuut. Gaandeweg zal voor het Recreatieschap een eigen treasurystatuut opgesteld worden, maar tot die tijd worden de 
kaders op dit vlak gehanteerd zoals deze onder de voormalige Regio Twente golden en nu nog steeds gelden.  
 
Uitgangpunten en ontwikkelingen 
Op het moment van opstellen van deze begroting wordt inzichtelijk gemaakt welke activa en passiva overgaan van het openbaar lichaam gezondheid naar 

het Recreatieschap. Duidelijk is dat het Recreatieschap het activa behorend aan de recreatieparken/fietspaden en routenetwerken zal over moeten kopen 

van het openbaar lichaam gezondheid. De investeringen van de recreatieve voorzieningen gedaan onder de vlag van Regio Twente zijn destijds gefinancierd 
op basis van de overtollige liquide middelen. Hiervoor zijn geen leningen aangetrokken. Binnen Regio Twente werd dus het principe gehanteerd van 
totaalfinanciering. De organisatie werd bij financieringsbehoefte beschouwd als één geheel. Hiermee werden de rentekosten geminimaliseerd en de risico’s 
hiervan beperkt. Het Recreatieschap heeft geen overtollige liquide middelen, totaalfinanciering is niet meer van toepassing. De organisatie zal voor 
investeringen dus zelf voortaan leningen moeten aantrekken. Het uitgangspunt hierbij is dat in principe de reguliere exploitatie uitgaven gedekt horen te 
worden uit de lopende banksaldi. Voor lopende terugkerende uitgaven zoals lonen en onderhoudskosten wordt dus niet geleend. Leningen zullen 
aangetrokken worden voor de financiering van de investeringen (die geactiveerd worden). Hieruit vloeit dan ook voort dat de omvang van de 

leningenportefeuille in basis niet groter zal zijn dan de totale omvang van de materiele vaste activa op balans (de gouden regel).  
 

Treasury bij het Recreatieschap 
Uit de bovenstaande toelichting kan afgeleid worden dat het onderdeel treasury belangrijk gaat worden voor het Recreatieschap, belangrijker dan het 
hiervoor was onder de vlag van Regio Twente. Dit komt omdat het Recreatieschap een kapitaal intensieve uitvoeringsorganisatie is gefocust op 1 taak, 
Twentse Recreatieve Voorzieningen en toeristische promotie. Er zijn dus geen overtollige middelen vanuit andere taken waardoor er voor de benodigde 

investeringen goed gekeken zal moeten worden naar de verwachte financieringsbehoefte. Dit zou moeten blijken uit de nog op te stellen liquiditeitsplanning 
van de investeringen. Er zal bij het aantrekken van langlopende leningen gezorgd moeten worden voor een spreiding van het renterisico en de 
leningenportefeuille zou een evenwichtig aflossingspatroon moeten kennen. Als overheidsinstelling heeft het Recreatieschap een goede toegang tot de 
kapitaalmarkt. We zullen aansluiting zoeken bij de sectorbanken BNG en NWB. 
 

Renteontwikkeling 
De rente op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland is nog steeds erg laag ook al was er een kleine stijging omdat men dacht dat het coronavirus verslagen 

was. Ondertussen is de rente weer gedaald maar zodra de economie weer aantrekt zal de rente naar verwachting stijgen. Voor kort geld (3-maands) is de 

http://www.regiotwente.nl/images/website/organisatie/verordeningen/Treasurystatuut_Regio_Twente_2016.pdf
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rente al een lange tijd negatief en de verwachting voor 2022 is dat deze nog steeds negatief zal blijven. Ook de lange rente (10-jaars) op de staatsleningen 
is op dit moment licht negatief (-0,128%). Naar verwachting zal deze licht stijgen voor eind 2022 door stijgende inflatie. Voor het overnemen van de activa 
van het Openbaar Lichaam Gezondheid zal het Recreatieschap in 2022 een langlopende lening aan moeten trekken. De renteverwachting hiervan is dus 
gunstig.   
 

Omslagrente 
Deze initiële begroting is gebaseerd op de basis begroting die door het algemeen bestuur van Regio Twente is vastgesteld voor het onderdeel Recreatieve 

Voorzieningen op 7 juli 2021. In deze begroting is daarom nog geen rekening gehouden met rentelasten (die waren er voorheen niet) van de nog aan te 
trekken langlopende lening. Daarom is er ook geen rekening gehouden met de omslagrente.  
 
Wettelijk kader 
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral 

de financieringsrisico’s te beperken is in de Wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Door 
de bepalingen van de Wet FIDO worden gemeenschappelijke regelingen verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen; 
schatkistbankieren. 
 
Renterisiconorm 

De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is 
een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende lening portefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is 

bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude 
af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. In onderstaand tabel is de renterisiconorm uiteengezet. 
De verwachting is dat het Recreatieschap een langlopende lening aantrekt waarop ieder jaar afgelost wordt. Onderstaande renterisiconorm geeft aan dat 
per 1/1 van ieder jaar de organisatie maximaal € 616.000 mag oversluiten.  
 

Nr. Omschrijving 
Begroting 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

1. 
Begrotingstotaal (excl. mutaties 
reserves) 

3.801.075 3.883.414 3.934.019 3.985.447 

2. Renterisiconorm (20% van 1) 760.215 776.683 786.804 797.089 

3. renteherziening - - - - 

4. Aflossing  144.388 145.832 147.290 148.763 

5. Rente risico (3+4) 144.388 145.832 147.290 148.763 

6. Ruimte onder renterisiconorm (2-5) 615.827 630.851 639.514 648.327 
Tabel 7 Renterisiconorm 
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Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat 
gemeenschappelijke regelingen hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kortlopend vreemd vermogen mogen financieren. De norm 
is in de wet gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Het percentage wordt berekend als een 
kwartaalgemiddelde. De organisatie mag dus niet onbeperkt haar kortlopende schulden aanhouden maar wordt gedwongen een goede verdeling te maken 

tussen korte en lange schulden. Hiermee worden de nadelige effecten die ontstaan als de variabele rente snel stijgt, voorkomen. Dit is een kenmerkend 
risico van de geldmarkt. 

 

Nr. Omschrijving Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

1. Begrotingstotaal (excl. mutaties reserves) 3.801.075 3.883.414 3.934.019 3.985.447 

2. Vastgesteld percentage 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

3. Kasgeldlimiet (1x2) 311.688 318.440 322.590 326.807 

 
Schatkistbankieren 

Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet FIDO een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. 

Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het totaal lager is dan € 500 miljoen met een minimale drempel 
van € 1 miljoen. Voor het Recreatieschap komt 2% van de begroting uit op een drempelbedrag van       € 76.000 en daarmee ruim lager dan de minimale 
drempel van € 1 miljoen die dus gehanteerd wordt. Maar omdat er sprake is van negatieve rente over positieve banksaldi is het aan te bevelen om 
überhaupt de middelen aan te houden in de schatkist aangezien daar een rente van 0% geldt.  
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6. Financiële begroting  
6.1 Overzicht van baten en lasten  

Tabel 8 Overzicht van baten en lasten  

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Recreatieve voorzieningen (taakveld 5.7) 936          2.451       1.515-       

Subsidiering Marketing Oost (taakveld 3.1) -               632          632-          

Subtotaal programma's -                -                -               -              -              -                    936         3.083     2.147-     

Overhead (taakveld 0.4) 0 718 718-          

Totaal programma's incl. overhead                  -                  -                 -                -                -                      -           936       3.801       2.865-

Treasury -               -               -               

Gemeentelijke bijdrage 2.865     -              2.865     

Totaal algemene dekkingsmiddelen -                -                -               -              -              -                    2.865     -              2.865     

Recreatieve voorzieningen -               -               -               

Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves -                -                -               -              -              -                    -              -              -              

Begroot resultaat -                -                -               -              -              -                    3.801     3.801     -              

De organisatie is gestart vanaf 2022 De organisatie is gestart vanaf 2022

   Bedragen X € 1.000

De organisatie is gestart vanaf 2022 De organisatie is gestart vanaf 2022

De organisatie is gestart vanaf 2022 De organisatie is gestart vanaf 2022

De organisatie is gestart vanaf 2022 De organisatie is gestart vanaf 2022

Overzicht van baten en lasten

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

na wijziging

3.801     -              

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Programma`s

Algemene dekkingsmiddelen

Begroot totaal saldo van baten en lasten -                -                -               -              -              -                    3.801     

De organisatie is gestart vanaf 2022 De organisatie is gestart vanaf 2022
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Meerjarenbegroting (2023-2025) 
 

Taakveld
Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage 

5.7
 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
2.451     936       1.515               2.506     957       1.549               2.544     970       1.574               2.583     983       1.600               

3.1  Economische ontwikkeling 632        -       632                  632        -       632                  632        -       632                  632        -       632                  

0.4  Overhead 718        -       718                  745        -       745                  758        -       758                  771        -       771                  

Totaal 3.801   936     2.865             3.883   957     2.926             3.934   970     2.964             3.985   983     3.003             

Totaal saldo van baten en lasten                           3.801   936     2.865             3.883   957     2.926             3.934   970     2.964             3.985   983     3.003             
-         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  

Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage) 3.801   936     2.865             3.883   957     2.926             3.934   970     2.964             3.985   983     3.003             

Totaal saldo van baten en lasten -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 

0.10  Mutaties reserves -         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  

Totaal Mutaties reserves -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 

Resultaat -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 

2022 2023 2024 2025

 Mutaties Reserves 

Programma (bedragen in €1.000)

Recreatieschap Twente
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6.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

In deze begroting hanteren wij door de gemeenten vastgestelde uitgangspunten voor verbonden 
partijen. Deze uitgangspunten zijn in 2020 door het portefeuilleberaad Middelen van Regio Twente 
opnieuw herijkt.  
 
Loon- en prijscompensatie 2022 
 

Looncompensatie 
De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), uitgevoerd door het centraal Plan Bureau 
(CPB), dienen als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor de 
begroting 2022 worden de cijfers uit de MEV 2021 van september 2020 gehanteerd. Voor de begroting 
2022 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1,8%. Dit is echter wat betreft de 
looncompensatie ‘slechts’ een raming. De beleidslijn in deze is dat een verschil op de loonsom 
(overschot of tekort) separaat met de gemeenten wordt vereffend via de tussentijdse rapportage 

(BERAP) of via de jaarstukken.  
 
Prijscompensatie 

Voor de prijscompensatie wordt uitgegaan van de IMOC (netto materiele overheidsconsumpties) met 
correcties van de indices over de jaren t-3, t-2 en t-1. Voor 2019 bedroeg de index 2,5%, voor 2019 
werd uitgegaan van 1,50% en derhalve een bijstelling van 1%. Voor 2020 bedroeg de index 1,6%, er 
werd vanuit gegaan van 1,5% en derhalve een bijstelling van 0,1% negatief. Voor 2021 bedroeg de 

index 1,6% maar er werd vanuit gegaan van 1,5%, dit levert een bijstelling op van 0,1% negatief. 
Voor 2022 wordt als extrapolatiebasis de index van 2021 gehanteerd plus in totaal bijstellingen van 
0,8%. Voor de begroting van 2022 worden de prijzen daarom geïndexeerd met 1,5% + 0,8% is 2,3%. 
 
Uitgangspunten meerjarenraming 
Bij de opstelling van de meerjarenraming 2023-2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

1. De looncompensatie 2023 t/m 2025 wordt geraamd op 1,8% en de prijscompensatie 2023 t/m 
2025 op 1,50% (conform CPB raming voor 2021). 

2. Het aantal inwoners is voor de jaren 2023 t/m 2025 gefixeerd op het aantal inwoners/jeugdigen 
opgenomen in de begroting 2022. 

 
Vervangingsinvesteringen 

De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, 

op te voeren als vervangingsinvesteringen.  
 
Weerstandsvermogen/reserves en voorzieningen 
Er wordt weerstandsvermogen aangehouden zodat de organisatie zelf in staat is om risico’s op te 
vangen. Een kwalitatieve risicoanalyse is de basis voor deze buffers. Onze gemeenschappelijke 
regeling beschikt over een nota reserves en voorzieningen die de basis vormt voor ons 
weerstandsvermogen maar ook regels bevat hoe wij omgaan met reserveringen en voorzieningen.  

 
Onvoorziene uitgaven  
Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van € 0 gehanteerd.  
 
Bijdrage per gemeente  
De gemeentelijke bijdrage 2022  wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen 

(in % van totaal) per 1 januari 2021 (opgave gemeenten). 
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6.2.1 Overzicht van baten en lasten per taakveld 

Code Taakveld 
Totaal 
Lasten 

Totaal 
Baten Gem.Bijdrage 

0.4 Overhead 717.767 0 717.767 

3.1  Economische ontwikkeling 631.843 0 631.843 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.451.465 936.000 1.515.465 

Eindtotaal   3.801.075 936.000 2.865.075 

 

6.2.2 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 
Voor de periode 2022 tot en met 2025 worden geen incidentele baten en lasten verwacht.  
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6.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen en het verloop van de reserves. 
 

6.3.1 Geprognosticeerde balans 
De prognose van de balans bevat tenminste het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar: 

Bedragen in €   Prognose eind 2021 Prognose eind 2022 Prognose eind 2023 Prognose eind 2024 Prognose eind 2025 

Materiele vaste activa 
N.v.t. (onderdeel van 

het Openbaar 
Lichaam Gezondheid) 

4.014.026 3.788.075 3.662.451 3.961.630 

Financiële vaste activa - - - - 

Vlottende activa 168.490 222.735 185.763 192.329 

Totaal activa  - 4.182.516 4.010.809 3.848.215 4.153.960 

Eigen vermogen 

N.v.t. (onderdeel van 
het Openbaar 

Lichaam Gezondheid) 

1.017.525 1.017.525 1.017.525 1.017.525 

Voorzieningen 41.180 15.305 - - 

Vaste schulden 3.034.885 2.889.054 2.741.764 3.047.509 

Vlottende schulden 88.925 88.925 88.925 88.925 

Totaal passiva  - 4.182.516 4.010.809 3.848.215 4.153.960 

 

Toelichting 
 
Materiele vaste activa 
Deze balanspost is geprognosticeerd door de verwachte jaarrekening 2021 van het Openbaar Lichaam Gezondheid voor het onderdeel Recreatieve 
Voorzieningen als uitgangspunt te nemen. Hier zijn de toekomstige vervangingsinvesteringen aan toegevoegd. En de begrote afschrijvingen vanuit de activa 

administratie zijn hierop in mindering gebracht. 
 

Vlottende activa 
Deze balanspost is geprognosticeerd door voor het jaar 2021 de vlottende activa te schatten op basis van de jaarrekening 2020 van Regio Twente voor het 
onderdeel Recreatieve Voorzieningen. Onder de vlottende activa hoort ook de post liquide middelen. Deze bevat het positieve effect van alle overige activa 
en passiva posten.  
 
Eigen vermogen 
De balanspost reserves is begroot op basis van de omvang van de reserve van Recreatieve Voorzieningen per 2021 bij het Openbaar Lichaam Gezondheid.  
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Voorzieningen 
Deze post is begroot op basis van de begrote dotaties en verwachte bestedingen conform het grootonderhoudsplan Recreatieve Voorzieningen. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw onderhoudsplan en de effecten hiervan zijn nog niet meegenomen.  
 
Vaste schulden 

De prognose voor de vaste schulden is gebaseerd op de afloop van de geldlening uit de leningenadministratie. 
 

Vlottende schulden 
De vlottende schulden zijn gebaseerd op inschatting van de schulden 2021 bij het Openbaar Lichaam Gezondheid.  
 

6.3.2 Berekening EMU-saldo 
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Vanuit het BBV is het 
verplicht om in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De begroting van het Recreatieschap is opgesteld conform een stel van 

baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig 
de voorschriften van het EU-systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.  
 

Omschrijving (x € 1.000) 
Begroting Raming Raming Raming 

2022 2023 2024 2025 

1 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c). 

0 0 0 0 
 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 436 385 371 370  

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. 92 92 92 92  

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. 11 159 371 669  

Berekend EMU-saldo (1+2+3-4) 517 318 92 -207  

 
Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen. 
Investeringen in een bepaald jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting zou het daardoor dus toch kunnen dat er 

een negatief saldo is . Over het jaar 2025 is het EMU-saldo negatief door het hoge investeringsniveau in dat jaar. 
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6.3.3 Verloopoverzicht voorzieningen 

Verloopoverzicht voorzieningen 
Grootonderhoud Recreatieve Voorzieningen 

Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 

Storting 92.125 92.125 92.125 0 

Besteding 150.000 118.000 107.430 0 

Saldo 41.180 15.305 0 0 
Tabel 9 Verloopoverzicht voorzieningen 

6.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. De dekking van 
deze verplichtingen is in de meerjarenraming voorzien. 
 

Bedrag in €  

Individueel keuzebudget 179.466 
Tabel 10 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

6.3.5 Investeringen 
Hieronder treft een overzicht van de verwachte herinvesteringen: 

Herinvesteringen   2022 2023 2024 2025 

 Investeringen met economisch nut  435.747 158.896 244.900 669.348 

Tabel 11 Herinvesteringen 
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Bijlagen 

Gemeentelijke bijdrage 2022 per taakveld 

Gemeente 

Aantal 
inw. 

0.4 5.7 3.1 Totaal 

01-01-21 Overhead 
Openbaar groen 

en openlucht 
recreatie 

Economische 

ontwikkeling 

Gemeentelijke 

bijdrage 

Almelo 73.114 - 258.419 73.114 331.533 

Borne 23.668 - 83.654 23.668 107.322 

Dinkelland 26.605 - 94.035 26.605 120.640 

Enschede 159.849 - 564.982 159.849 724.831 

Haaksbergen 24.225 - 85.623 24.225 109.848 

Hellendoorn 35.921 - 126.962 35.921 162.883 

Hengelo 81.078 - 286.568 81.078 367.646 

Hof van Twente 35.040 - 123.848 35.040 158.888 

Losser 22.888 - 80.897 22.888 103.785 

Oldenzaal 31.702 - 112.050 31.702 143.752 

Rijssen-Holten 38.202 - 135.024 38.202 173.226 

Tubbergen 21.303 - 75.295 21.303 96.598 

Twenterand 33.711 - 119.151 33.711 152.862 

Wierden 24.537 - 86.725 24.537 111.262 

Totaal 631.843 - 2.233.232 631.843 2.865.075 

 
Toelichting 
Volgens het BBV is het voor verbonden partijen niet toegestaan om de gemeentelijke bijdrage voor 

overhead op te halen via taakveld overhead (voor zover het geen overhead activiteiten betreft). Dit is 
uiteengezet in de notitie verbonden partijen van de commissie BBV. Hierdoor verantwoorden wij de 
bijdragen voor overhead onder de baten bij de directe taakvelden door taakveld overhead 

extracomptabel te verdelen over het grootste taakveld, openbaar groen en openlucht recreatie.  
 


