
B&W-besluit:

1. Het college sluit met de VVV een prestatieovereenkomst voor het jaar 2006. De overeenkomst
bevat prestaties en inspanningen die de VVV voor de toeristische promotie van Haarlem moet
waarmaken. Zo zal de VVV moeten bijdragen aan een toename van toeristisch bezoek aan Haarlem
Voor deze activiteiten verlenen wij een subsidie.

2. Financiële paragraaf: de financiële middelen worden voorzien uit de lopende exploitatie, voor 2006
is het bedrag conform de begroting€.300.000, - (kostenplaatsnr.: 185044.4791.20).

3. Het college zal op basis van onderzoek naar het aantal hotelovernachtingen, het aantal bezoekers
van de VVV-website en het aantal bezoekers aan musea en evenementen beoordelen of de
doelstellingen gehaald worden.

4. Communicatieparagraaf: De VVV, ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit. De
media krijgen een persbericht.

5. De B&W-nota gaat ter informatie naar de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.
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Onderwerp
Prestatieovereenkomst VVV 2006

B & W-vergadering van

Bestuurlijke context
Aanleiding
De Regionale VVV Zuid-Kennemerland (VVV) heeft, conform de prestatieovereenkomst van de
gemeente met de VVV voor 2005, de verlangde prestaties en inspanningen geleverd.
Een tussentijdse evaluatie van de VVV- prestaties is door de VVV geleverd. Een deel van de gegevens
volgt nog bij de definitieve evaluatie ten behoeve van de vaststelling van de subsidie voor 2005. Een
ander deel van de monitoringsgegevens blijkt verder niet nodig en/of niet beschikbaar (2005 was een
eerste jaar).Op basis van de tussenrapportage (artikel 12 van de prestatieovereenkomst 2005) wordt
bepaald of de overeenkomst kan worden verlengd in al dan niet gewijzigde vorm. Het college van
B&W is van mening dat prestaties en verantwoording hierover dusdanig zijn dat de overeenkomst moet
worden verlengd. De gemeente wil nu met de Regionale VVV Zuid-Kennemerland (VVV) opnieuw een
prestatieovereenkomst afsluiten. De prestatieovereenkomst draagt bij aan een meer functionele en
doorzichtige (dus controleerbare) relatie tussen gemeente en VVV. De prestatieovereenkomst vormt de
bijlage bij de beschikking ter uitvoering van de subsidieverstrekking aan de VVV. Bijgevoegd zijn de
Prestatieovereenkomst 2006, de evaluatie van de VVV-prestaties 2005 en de
subsidieverleningbeschikking 2006. De beleidskaders voor het aangaan van de prestatieovereenkomst
staan genoemd op de eerste pagina van de overeenkomst.
Bestuurlijke besluitvorming
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met het opstellen van een prestatieovereenkomst van de gemeente
met de VVV voor 2005 (B&W besluit 23/09/03, Cie SO advies 20/11/03, brief B&W aan de raad
16/12/03, raad 28/01/04). Met het B&W besluit van 02/11/04 is gekozen voor een driejarige
overeenkomst. Een meerderheid van de Cie SO (advies d.d. 25/11/04) is voor een overeenkomst van één
jaar. De prestatieovereenkomst voor 2005 is getekend op 24 maart 2005 door de wethouder van onder
meer toerisme en de voorzitter van de VVV.
Het College van B&W wil een prestatieovereenkomst sluiten met de VVV voor 2006 De looptijd van
de overeenkomst is van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006. De jaarlijkse subsidie aan de VVV
wordt verstrekt op basis van de voorwaarden en afspraken genoemd in de prestatieovereenkomst.
Daartoe zijn bijgaande prestatieovereenkomst en subsidieverleningbeschikking opgesteld. Deze zijn met
de VVV besproken en worden voorgelegd aan de cie SO.


