
Beantwoording toezegging de heer Verbeek over de kosten van het VVV informatiepunt uit 

de vergadering van 24 september 2020. 

 

De huidige exploitant van het VVV Informatiepunt is een commerciële partij. Met een 

commerciële partij worden zakelijke afspraken gemaakt. Op basis van het contract is het VVV 

informatiepunt jaarlijks +/- 650uur geopend. De maandelijkse vergoeding van 1875euro 

(1500euro exclusief BTW) voor de exploitatie is daar uit voortgekomen, dat is een uur tarief van 

34,60euro.  

 

De exploitant is verantwoordelijk voor de inkoop van de niet gratis (streek) producten van de VVV 

zodat de gemeente op dat punt geen risico loopt. Uiteraard komt de winstmarge ten goede aan 

de exploitant.  

 

Indien de openingstijden uitbreiden, wordt er met de exploitant nieuwe financiële afspraken 

gemaakt over de hoogte van de vergoeding. Het doorrekenen naar een fulltime werkweek is dan 

ook niet aan de orde.  De exploitant garandeert dat altijd één van de twee de bemensing van het 

VVV Informatiepunt verzorgt. De exploitant heeft veel ervaring dankzij de jarenlange functie als 

VVV folderpost. Inmiddels heeft de exploitant ook een vrijwilligersbestand opgebouwd. Deze 

ondersteunen de exploitant in de bemensing van de winkel. Vrijwilligers zijn een goede 

ondersteuning maar het is onlogisch om de winkel volledig op vrijwilligers te laten draaien. 

 

In de exploitatieovereenkomst zijn evaluatie momenten ingebouwd. Deze hebben plaats 

gevonden met de exploitant en de gemeente. De intentie om na 1,5 jaar een vervolg te geven aan 

de overeenkomst is afhankelijk van wederzijdse bevindingen. Om hier een goed beeld van te 

krijgen is minimaal noodzakelijk om een volledig seizoen af te wachten. Dat is als gevolg van de 

corona crisis nog niet geweest.  

 

Het VVV informatiepunt is niet zomaar een folderpost. Het heeft een vliegwieleffect voor andere 

activiteiten. Sindsdien zijn er op alle dagen dat het VVV informatiepunt geopend is rondleiding in 

de kerk. Waar dit voorheen gemiddeld één dag per week was. Daarbij is het de ideale uitvalbasis 

voor de Stadsherauten die tegelijk met de opening van het VVV van start zijn gegaan. Die in 

toenemende mate stadswandelingen verzorgen met zowel lokale deelnemers als bezoekers van 

buitenaf.  

 

 


