
Evaluatie overeenkomst exploitatie VVV informatiepunt 

Datum 28-08-2020 

Tijd 09.00uur  

Aanwezig:  

Ton Gillesse – Exploitant VVV informatiepunt Steenbergen 

Laura van de Goor – Beleidsmedewerker VTE 

 

Aanleiding evaluatie:  

Het is bijna 1,5 jaar geleden dat de exploitant de exploitatie van het VVV Informatiepunt in 

Steenbergen op zich neemt. De samenwerkingsovereenkomst is voor 1,5jaar vastgelegd. Na deze 

evaluatie wordt gekeken of de intentie er is om de samenwerking voort te zetten.  

 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken geëvalueerd. En daar waar 

mogelijk voor het volgende contract aangescherpt of aangepast.  

 

Artikel 3 

1. De exploitatiekosten van €1500 excl. btw per maand is toereikend. Daar wordt geen winst 

op gemaakt door de exploitant. Het VVV informatiepunt wordt als een mooie combinatie 

gezien met de winkel en het is prettig dat het zo opgepakt kan worden.  

2. De 4 uur ambtelijke ondersteuning die staat per week is aan de hoge kant. Afgelopen jaar 

is het geen 4 uur per week geweest. Dit is aankomend seizoen niet nodig, 2 uur per week 

is voldoende. Het contact is de afgelopen 1,5 jaar als goed ervaren.   

3. De vrijwilligers vergoeding. 20 uur per week x 5 euro = 100euro per week ( Mei t/m aug ) 

1600euro in zomer periode. Let wel op dit is geen representatief 1,5 jaar geweest. 

Vanwege corona en het missen van een voorseizoen in 2019.  

4. Er zijn geen problemen met de PC / TV, het materiaal is voldoende en het werkt.  

Artikel 4 

De openingstijden in het najaar van oktober t/m maart:  

In januari is de kerk grotendeels gesloten en zijn er geen rondleidingen. Het bezoekersaantal is 

minimaal in deze periode. Tussen Kerst en Oud&Nieuw is het VVV gesloten. De maand januari is 

het VVV geopend, dit willen ze aankomend seizoen voortzetten. De afgesproken tijden zijn 

werkbaar voor de vrijwilligers en exploitanten.  

 

Tijdens plaatselijke evenementen is het VVV geopend. De exploitant is flexibel en zoals 

afgesproken is een extra opening op zondag, indien het evenement dan plaats vindt,  altijd 

mogelijk.  

Vrijwilligerspoule:  

Deze is op orde inclusief reserve vrijwilligers. Als de dagen wat minder worden, wordt er 

gerouleerd in de poule om iedereen aangesloten te houden. In het eventuele nieuw contract kan 

dat veranderd worden naar: De exploitant zorgt dat de poule voldoende bezet is. De gemeente 

ondersteund hierin doormiddel bijvoorbeeld social media in te zetten bij het werven van nieuwe 

vrijwilligers.  

 

Evaluatie:  

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over de ontwikkelingen van de Brabantse Wal met het VVV 

Kantoor Brabantse Wal.  

 

Polderpost:  



Bestaande folderpost blijft in de winkel, de Primera. Dit is een mooie aanvulling op het VVV 

Informatiepunt.  

 

Artikel 5  

In het eventuele nieuwe contract is wenselijk dat de datum aangepast wordt naar 1 januari t/m 

31 december. Dit in verband met de begroting van de gemeente. Daarbij heb je dan een 

kalanderjaar waarop de evaluatie en metingen gedaan kunnen worden. Het jaar kent alle 

seizoenen waardoor dit representatief is. Omdat 750jaar Steenbergen in aantocht is het de wens 

om het contract met 2 jaar te verlengen. Op deze manier kan de exploitant participeren in dit 

traject en eventuele investeringen doen voor het feestjaar.   

3 maanden opzeg termijn, Beleidsmedewerker vraagt na bij juridische zaken wat de gevolgen zijn 

als het contract niet verlengd wordt. In het volgende contract weer 3 maanden opzegtermijn 

opnemen.  

Artikel 6  

Als de datum wordt aangepast ook het evaluatie moment aanpassen. Deze vindt tenminste 

plaats voor het einde van het jaar. Wenselijk om halverwege het jaar een tweede evaluatie op te 

nemen in het contract.  

Overige;  

Helaas is er nog geen representatief jaar gedraaid. In 2019 zijn ze halverwege het seizoen gestart 

en in 2020 hebben we te maken met COVID-19. Sluiting van de winkel en wegblijven van 

toerisme. De exploitant ziet zeker wel de meerwaarde in van het VVV Informatiepunt met 

betrekking tot het toerisme. Ook de bezoekersaantallen bij de Gummaruskerk stijgen, dit heeft 

indirect te maken met het VVV informatiepunt en vice versa.  

 

Wat betreft de producten, de gratis fietsroutes zijn ge-update en aangevuld. Wel lopen de 

betaalde route kaarten minder goed dan de gratis route kaarten. Het contact met de VVV 

Brabantse Wal is goed. Ook met betrekking tot het aanbod in de winkel.  

 


