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Toelichting
In 2007 is in opdracht van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau een beleidsvisie
Toerisme en Recreatie opgesteld door het studiebureau WES: Visieontwikkeling Toerisme
en Recreatie Ondernemend Baarle.
Medio 2010 is een werkgroep Toerisme en Recreatie in het leven geroepen door het GOBbeperkt. De leden van de werkgroep T&R bestaan uit een bestuurlijke en ambtelijke
afvaardiging van de gemeente Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, aangevuld met een
vertegenwoordiging van de StOB en de VVV. Vanuit deze werkgroep is de nota “Input voor
toeristisch Baarle” opgesteld. Het doel van deze nota is een input te leveren om op korte
termijn acties te kunnen uitwerken en uit te voeren in functie van het toerisme in Baarle.
Vervolgens verfijnde de werkgroep de acties rekening houdend met politiek draagvlak en
beschikbare financiële ruimte. Hieruit volgde een concreet uitvoeringsplan met acties, een
planning en een financiering waarbij op termijn niet alleen de besturen maar evenzeer de
ondernemers hun verantwoordelijkheid opnemen. Deze werd vastgesteld door het GOBplenair van 25 juni 2013, met goedkeuring van de planning voor 2013. Voor de volgende
jaren dient het GOB-plenair jaarlijks een uitvoeringsplan goed te keuren. De uitvoering van
de verschillende acties wordt voorgesteld in de periode 2013-2016. Deze planning is echter
geen vast gegeven. Het kan zich voordoen dat acties in de tijd naar voren of juist naar
achter worden geschoven. De lijst dient daarom elk jaar te worden geactualiseerd.
Door de werkgroep is thans een voorstel voor het uitvoeringsplan 2015 opgesteld
(opgenomen als bijlage bij dit voorstel). Naar aanleiding van de invoering van de
ondernemersheffing per 1 januari 2015 in beide gemeenten, wordt ervoor geopteerd om
voortaan de jaarlijks goed te keuren uitvoeringsplannen gelijk te laten lopen met het
kalenderjaar. Derhalve worden in het uitvoeringsplan 2015 projecten voorgesteld om uit
voeren in het tweede semester van 2015. De nummers op de lijst verwijzen naar de fiches
uit de nota “Input voor toeristisch Baarle” waarop de acties betrekking hebben. Een aantal
van voorgestelde projecten zijn al in voorbereiding of aangevangen. Een aantal projecten
zijn doorgeschoven van 2014 naar 2015.
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan 2015 is rekening gehouden met de financiële
haalbaarheid alsmede met andere actuele ontwikkelingen binnen de beleidssectoren die
raakvlakken vertonen met de in het uitvoeringsplan opgenomen acties.

Financiering
Ondernemersheffing
Per 1 januari 2015 is de ondernemersheffing ingevoerd. De opbrengsten uit deze belasting
worden aangewend ter financiering van het uitvoeringsplan, alsmede voor de financiering
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van activiteiten van het StOB, zoals goedgekeurd in de beslissing van het GOB-plenair van
16 december 2014 houdende de ondernemersheffing.
Baarle-Hertog
In navolgend overzicht zijn enerzijds de in het budget 2015 van Baarle-Hertog voorziene
bedragen voor toerisme en recreatie weergegeven en anderzijds het geraamde aandeel
voor Baarle-Hertog op basis van het voorstel uitvoeringsplan 2015 van de werkgroep. Hieruit
blijkt dat het budget 2015 van Baarle-Hertog toereikend is.
voorzien in budget 2015
Raming aandeel Baarle-Hertog in
van Baarle-Hertog
toerisme- en recreatieplan 2015
uitgaven
€ 70.656,00
€ 51.358,53 *
ontvangsten
€ 20.000,00
€ 20.000,00 **
Netto-kosten
€ 50.656,00
€ 31.358,53
* Uitgaven excl. de bijdrage van Baarle-Hertog in de activiteiten van het StOB (cfr. besluit GOB-plenair van 16.12.2014
houdende ondernemersheffing).
** Ontvangsten blijft vooralsnog een raming.

Baarle-Nassau
In de begroting voor 2015 is een bedrag opgenomen van € 52.000,- (exclusief subsidie aan
de VVV) voor de uitvoering van de fiches in 2015. Met voorliggend voorstel overschrijden we
de begroting met een bedrag van € 5.966,-.

Voorstel
1. Instemmen met met het voorstel uitvoeringsplan 2015 (2de semester) en kennis te
nemen van de daarbij behorende financiering.
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