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Beleidsregels recreatie en toerisme
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Hof van Twente 2012, alsmede op artikel
4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,
besluit:
vast te stellen de beleidsregels “Recreatie en Toerisme”

Regel 1 Definities
Verordening:

de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op 26 april 2011

Lid:

een lid ingeschreven bij de instelling op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Inwoner:

Inwoner van de gemeente Hof van Twente ingeschreven op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand
aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Regel 2 Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van:
gastheerschap aan toeristen, recreanten en bewoners
a.
productontwikkeling op recreatief en toeristische gebied
b.
promotie en marketing van ons recreatief/toeristisch product in de breedste zin
c.

Regel 3 Doel van de subsidies
a.
b.

gasten en bezoekers attent te maken op de mogelijkheden voor recreatie, toerisme en vrijetijdsbesteding;
meer toeristen en meer bestedingen in de gemeente

Regel 4 Subsidieplafonds
Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012.

Regel 5 Verdeelcriteria
Voor de activiteiten genoemd in regel 2 van deze beleidsregels kan de VVV Hof van Twente, op basis
van de gemeentebegroting, in aanmerking voor een subsidie in de vorm van een maximaal bedrag
van € 3,48 per inwoner.

Regel 6 Uitsluitingen
Activiteiten en instellingen op het gebied van recreatie en toerisme niet in de “Beleidsregels Recreatie
en Toerisme 2012” genoemd, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Regel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Recreatie en Toerisme 2012”
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 22 maart 2011.
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