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Deelneming in de Stichting Achterhoek Toerisme 

 

 

Voorstel: 

Geen wensen en bedenkingen inbrengen over het voornemen van het college om de 

gemeentelijke betrokkenheid bij de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan 

gelieerde steunstichting, stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek, te 

formaliseren 
 

Wij zijn voornemens de reeds via het platform ‘Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie’ 

bestaande betrokkenheid bij de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan gelieerde steun-

stichting Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek alsnog met toepassing van artikel 160, 

lid 2 Gemeentewet te formaliseren. Daartoe wordt vastgesteld dat de gemeente Doetinchem, net als 

de andere betrokken gemeenten, deelneemt in deze stichtingen. Statutair zal voor beide stichtingen 

worden geregeld dat het nu bij het platform ‘Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie’‘ 

berustende bindend voordrachtsrecht ten aanzien van de benoeming van twee bestuurders, zal 

toekomen aan de colleges van de 10 deelnemende gemeenten gezamenlijk (zie bijlage statuten 

stichting Achterhoek Toerisme).  

 

Deelneming in de Stichting Achterhoek Toerisme 

Op 16 april 2013 hebben wij besloten met de Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) per 1 juli 2013 

een vierjarige subsidierelatie aan te gaan. Hierover hebt u een mededeling ontvangen. StAT wordt 

door de gemeente Doetinchem evenals de 9 overige Achterhoekse gemeenten aangemerkt als een 

'verbonden partij'. In het bestuur van StAT nemen gemeenten deel. Het bestuur bestaat uit twee 

gemeentelijke bestuurders, twee ondernemers en de manager van Achterhoek Toerisme. De twee 

gemeentelijke vertegenwoordigers zijn voorgedragen vanuit het Portefeuillehouderoverleg 

vrijetijdseconomie. Het portefeuillehouderoverleg is geen besluitvormend orgaan. Feitelijk moet de 

voordracht en het besluit tot deelneming in het bestuur genomen worden door de tien deelnemende 

gemeenten. Omdat dit nog niet geregeld is, nemen de gemeentelijke vertegenwoordigers op 

persoonlijke titel deel aan het bestuur van Achterhoek Toerisme (en de Stichting Beheer Gelden 

Routebureau Achterhoek). 

 

Door formeel een besluit te nemen tot deelneming in de stichting, wordt een correcte juridische 

procedure gevolgd. De gemeentelijke vertegenwoordigers nemen niet meer op persoonlijke titel deel 

aan dit bestuur. In de rechtsverhouding tussen stichting en gemeenten verandert niets.  

 

In artikel 160, leden 2 en 3 van de Gemeentewet, is vastgelegd hoe de juiste procedure moet 

verlopen. Het college kan besluiten om een stichting op te richten en deel te nemen aan die stichting 

als daarmee een openbaar belang is gediend. Het besluit wordt pas genomen nadat de raad een 

ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis 

van het college te brengen.  

 

De formele besluitvorming moet alsnog plaatsvinden. De statuten van stichting Achterhoek Toerisme 

moeten worden gewijzigd op het punt van de benoeming van de twee gemeentelijke bestuurders. 

Ditzelfde geldt ook voor de statuten van de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek. 

De colleges van burgemeester en wethouders van de tien gemeenten hebben formeel het 

voordrachtsrecht. 
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De feitelijke wijziging zal gaan om artikel 4 Bestuur (samenstelling, benoeming en schorsing) van de 

huidige statuten; bij 4.6 wordt 'het platform Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie' 

vervangen door 'de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, 

Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen'). Na behandeling door de portefeuille-

houders Vrijetijdseconomie (Poho-VE) kiezen de gemeenten zelf een bestuurskandidaat die daarna 

formeel wordt voorgedragen. Het bestuur van de Stichting Achterhoek Toerisme benoemd 

vervolgens de bestuursleden. 

 

Voor achtergronden van de deelneming in de stichting Achterhoek Toerisme zie de toelichting 

Deelneming in stichting Achterhoek Toerisme. 

 

Financieel kader 

Omdat de gemeente in de Stichting Achterhoek Toerisme een financieel én een bestuurlijk belang 

heeft, dient AT aangemerkt te worden als een verbonden partij. Dit betekent dat StAT in de 

begroting als verbonden partij opgenomen dient te worden en de regels voor verbonden partijen 

zoals vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BVV) van toepassing zijn. 

 

Het financiële belang heeft betrekking op de aan StAT ter beschikking gestelde financiële middelen 

(en overige goederen) van het voormalig Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL). 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over deelneming in de Stichting Achterhoek 

Toerisme; 

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

geen wensen en bedenkingen in te brengen over het voornemen van het college om de gemeentelijke 

betrokkenheid bij de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan gelieerde steunstichting, stichting 

Beheer Gelden Routebureau Achterhoek, te formaliseren 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 februari 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


