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Z028965/D293030 Lokaal gastheerschap: evaluatie en vervolg 
  

Voorstel 1. De raad te informeren over de evaluatie van de pilotfase in het lokaal gastheerschap 
en de gerealiseerde resultaten van de Stichting Visit Brummen Eerbeek (SVBE).  

2. De raad voor te stellen de samenwerking met de SVBE om te zetten van afzonderlijke 
pilotjaren naar een vastere samenwerking, ondersteund met een jaarlijkse 
instandhoudingssubsidie waarvan de hoogte wordt bepaald door de gemaakte 
productprestatieafspraken. 

3. De raad voor te  stellen het Ontwikkelplan lokaal gastheerschap vast te stellen op basis 
van de visie 'Brummen Eerbeek | Sterk in verblijf', als kader voor die vastere 
samenwerking met de SVBE. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De raad te informeren over de evaluatie van de pilotfase in het lokaal gastheerschap 
en de gerealiseerde resultaten van de Stichting Visit Brummen Eerbeek (SVBE).  

2. De raad voor te stellen de samenwerking met de SVBE om te zetten van afzonderlijke 
pilotjaren naar een vastere samenwerking, ondersteund met een jaarlijkse 
instandhoudingssubsidie waarvan de hoogte wordt bepaald door de gemaakte 
productprestatieafspraken. 

3. De raad voor te  stellen het Ontwikkelplan lokaal gastheerschap vast te stellen op basis 
van de visie 'Brummen Eerbeek | Sterk in verblijf', als kader voor die vastere 
samenwerking met de SVBE. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z003676/D293508 Adviesnota budgetaanvraag haalbaarheidsonderzoek MFC - Eerbeek 
  

Voorstel Met bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen toestemming te geven maximaal € 15.000,- te 
besteden aan een haalbaarheidsonderzoek MFC – Eerbeek onder de voorwaarde dat deze 
incidentele last voor 1/3 deel wordt gedekt door een financiële bijdrage van de initiatiefnemers. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De raad voor te stellen het college toestemming te geven maximaal € 15.000,- te besteden aan 
een haalbaarheidsonderzoek MFC – Eerbeek onder de voorwaarde dat deze incidentele last voor 
1/3 deel wordt gedekt door een financiële bijdrage van de initiatiefnemers. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 


