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Onderwerp:
Aanpassing koers voor recreatie en toerisme
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen op 27 januari 2020,
overwegende dat,
• het college een 'koers voor recreatie en toerisme 2019-2022' heeft opgesteld
waarmee middels enkele acties invulling wordt gegeven aan beleid rond toerisme
en recreatie in onze gemeente,
• het college tevens werkt aan beleid rond bed-and-breakfasts, een ruimer
terrassenbeleid en herinrichting van de binnenstad,
• in het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat toerisme en recreatie belangrijk zijn
voor de uitstraling, identiteit en levendigheid van onze gemeente,
• er uiteenlopende mooie initiatieven in onze gemeente zijn rond dit thema, zoals
Montfoort Trouwstad, Natuurlijk Linschoten, de koersgroep recreatie en toerisme
en het initiatief om te komen tot een museum,
van mening dat,
• Montfoort een integraal beleid en ontwikkelingsvisie moet ontwikkelen op
toeristisch-recreatief gebied voor de komende jaren, met als doel de economische
betekenis van toerisme en recreatie in onze gemeente te vergroten en de vitaliteit
van de stad te verbeteren,
• in het koersdocument onvoldoende de prioriteit naar voren komt en in
onvoldoende mate bovenstaande doelen naar voren komen,
verzoekt het college:
• het koersdocument zodanig aan te passen dat daarin wordt uiteengezet:
o welke doelgroepen centraal staan en hoe men denkt deze naar Montfoort te
krijgen;
o wat de sterke en zwakke punten zijn in het huidige toeristisch-recreatieve
aanbod;
o welke kansen en bedreigingen in de toeristisch-recreatieve markt kunnen
worden geconstateerd;
o welke ontwikkelingsvisie op basis hiervan gewenst is voor de gemeente;
o welke acties reeds gepland en welke acties nog nodig zijn om de gewenste
ontwikkelingsvisie te realiseren;
o wat daarbij de rol is van de gemeente en wat de rol is van ondernemers,
• de acties en subdoelen die nodig zijn SMART te formuleren,
• goed in kaart te brengen of dit een opdracht is die de eigen organisatie kan
uitvoeren of die beter extern kan worden belegd en in het laatste geval tevens in
kaart te brengen wat daarvan de ingeschatte kosten zouden zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.
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