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Aan de leden van de raad, 

Op 25 juli 2011 heeft raadslid G. Olthof namens Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college over de 
W V Groene Hart en mede in relatie tot Bibliotheek De Beuk. 
In deze brief beantwoorden wij de vragen. 

1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de problemen bij de VVV Groene Hart en meer in het bijzonder 
de VVV in Woerden? 

De actuele stand van zaken is dat er op 8 juli jl. brieven zijn verstuurd aan het Groene Hart Bureau voor 
Toerisme en hun Raad van Toezicht. Deze brieven zijn ter informatie bijgevoegd. Tot op heden zijn nog 
geen reacties ontvangen. 

2. Hoe staat het College ten opzichte die problemen? 

Het standpunt van ons college is verwoord in de beide bovengenoemde brieven, naar de inhoud waarvan 
wij u verwijzen. 

3. De promotie van Woerden komt in gevaar als een belangrijke peiler daarvoor, de plaatselijke VVV, van 
het toneel verdwijnt c.q. wordt geminimaliseerd. Op welke wijze wordt dit gecompenseerd? 

Het is voor ons nog lang niet zeker of het W V en/of het GHBT verdwijnt of wordt geminimaliseerd. Er wordt 
al nagedacht over eventuele alternatieven, maar het is nog te vroeg om daarop nu inhoudelijk verder in te 
gaan, nogmaals omdat het nog onzeker is wat er gebeurt met het V W en/of het GHBT. 

4. Is het juist dat het College overweegt, c.q. voornemens is, om een gemeentelijk informatie/steunpunt in te 
richten in de WV ruimte indien de VW Woerden zou ophouden te bestaan? En zo ja: 

Nee, dit is niet juist. 
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5. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot die overweging, c.q. dat voornemen? 
a. Heeft het voornemen al gestalte gekregen in concrete plannen en hoe ver zijn die plannen dan 
gevorderd? 
b. welke diensten wil het college in de binnenstad huisvesten? 
c. welke invloed heeft dat op de totale huisvestingskosten van ambtenaren? 

Zie antwoord bij vraag 4. 

6. Hoe verhoudt zich een eventueel exploitatieprobleem, dat ontstaat bij het verdwijnen van de VVV 
Woerden, tot het exploitatieprobleem van twee ton bij hetzelfde pand, dat het College recentelijk bij de 
Bibliotheek heeft neergelegd door te eisen dat de bibliotheek zelf daarvoor onderhuurders moet aantrekken. 
Worden de problemen voor de bibliotheek nog groter of juist kleiner, of is er geen enkel verband tussen 
deze twee zaken? 

Er is geen verband tussen deze twee zaken. 

Aan de beantwoording van de vragen is 2 uur tijd besteed. 

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Woerden 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

mr. H.W. Schmidt 

2/2 



folALAEE PüNl 1» 
P^ 

gemeente 
WOERDEN 

Groene Hart Bureau voor Toerisme 
T.a.v. de heer R. Dubbeldam 
Lange Tiendeweg 31 
2801 KE Gouda 

Onderwerp: 

financiële situatie GHBT 

Blekerijlaan 14 
Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Tel: 0348 428 911 
Fax: 0348 424 108 
stadhuis@woerden.nl 
www.woerden.nl 

KvK 50177214 
BTW nummer: 
NL0017.21.860.B.02 
Bank nummer: 
28.50.09.672 

Uw Kenmerk: Uw brief van: 

geregistreerd onder nr.: 

Datum: 7 juli 2011 

- 8 JULI 2011 

Ons Kenmerk: 

U- 0 9 8 21 

Doorkiesnumraer/Behandeld door 

428475 / E. van Andel 
Verz. 

Geachte heer Dubbeldam, 

Op 29 juni 2011 spraken wij met u en uw Raad van Bestuur over de ontstane financiële situatie waarin het 
Groene Hart Bureau voor Toerisme op dit moment in verkeert. De betrokken bestuurders hebben hierover 
binnen de eigen gemeenten overleg gevoerd en hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen. Graag 
informeren wij u hierover in deze brief. 

Oorzaken huidige financiële situatie 
Tijdens het overleg op 29 juni 2011 heeft uw Raad van Toezicht een rapport gepresenteerd met de 
bevindingen over de huidige stand van zaken rondom het GHBT. De oorzaken van de ontstane financiële 
situatie betreffen volgens de raad een niet adequaat management met onvoldoende toezicht, een 
gebrekkige financiële administratie, verslechterde economische omstandigheden en een verdere terugloop 
van de retailfunctie. 

Financiële bijdrage 
De RvT vraagt de gemeenten en de provincie om een incidentele bijdrage (schuldsanering) en daarnaast 
heeft de landelijke WV, onder de voorwaarde dat de gemeenten ook bijdragen, aangegeven een bijdrage te 
willen leveren in de schuldsanering. Deze vraag betreft een extra bijdrage naast de bestaande jaarlijkse 
subsidie die iedere gemeente betaalt. 
Met deze extra bijdragen beoogt het GHBT haar taak in het Groene Hart te continueren en geeft daarbij aan 
te willen focussen op inspireren, informeren en converteren. In een beleidsplan zal het nieuwe beleid nader 
worden vormgegeven. De prioriteiten van de organisatie liggen op korte termijn op het verbeteren van de 
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organisatie en het opsporen van die activiteiten die niet kostendekkend zijn om vervolgens te komen tot een 
wel sluitende exploitatie. 

Uitgangspunten gemeenten 
Wij zijn van mening dat het Groene Hart behoefte heeft aan een daadkrachtige recreatief-toeristische 
organisatie die het toeristisch product in het Groene Hart actief op de markt brengt en het merk Groene Hart 
op adequate wijze promoot. Het Groene Hart Bureau voor Toerisme is hiervoor in principe de aangewezen 
organisatie. 
Met oog op de historie die tot de huidige situatie heeft geleid, is dit laatste in onze ogen niet meer 
vanzelfsprekend. In gezamenlijkheid hebben wij na ons overleg op 29 juni uitgesproken niet bereid te zijn tot 
een bijdrage in de schuldsanering en geven u hiervoor de volgende redenen: 

o leder jaar wordt reeds een jaarlijkse bijdrage in de vorm van subsidie verstrekt; 
o Gemeenten zien het niet als hun rol bij te dragen aan een schuldsanering, waarbij het ontstaan van die 

schuld niet in het beleid of management, noch toezicht van die gemeenten ligt. 

Een aantal uitgangspunten staat voor ons centraal bij de vormgeving van een adequate toeristisch-
recreatieve organisatie in het Groene Hart, namelijk: 

o Gemeenten in het Groene Hart acteren in gezamenlijkheid (itt onderlinge concurrentie); 
o Er wordt groot belang gehecht aan een netwerk van vrijwilligers (om de kracht van de lokale 

gemeenschap te benutten en te versterken); 
o Het Groene Hart hanteren als merknaam die de regio onder één noemer brengt; 
o De inzet van lokale werknemers is waardevol; 
o Een gezamenlijke website is hierbij van belang; 
o De VW-lokaties. 

Als bestuurders, verantwoordelijk voor het toeristisch en recreatief beleid in onze gemeenten, hebben wij er 
onvoldoende vertrouwen in dat de huidige RvT de gewenste daadkracht in de toekomst zal tonen, waarbij 
onze uitgangspunten voldoende naar voren komen, en realistische vernieuwingen zal initiëren. 
Wij zien dan ook geen andere mogelijkheid dan u mede te delen dat wij ons vertrouwen in de huidige RvT 
niet langer kunnen uitspreken en wij ons vertrouwen in de RvT derhalve opzeggen. Hierover hebben wij de 
RvT geïnformeerd. 

Verzoek aan GHBT 
In het rapport dat de RvT op 29 juni presenteerde wordt aangegeven dat een beleidsplan moet worden 
opgesteld waar structuur, uitvoering van beleid en een goed personeelsbeleid opnieuw worden 
vormgegeven. Het orde op zaken stellen van het GHBT ziet u als een van de eerste prioriteiten waarop de 
organisatie zich moet richten. 
De bovenstaande uitgangspunten in acht genomen vragen wij de organisatie GHBT om een nieuw 
beleidsplan op te stellen voor de continuering van het GHBT in de deelnemende gemeenten, onder de 
volgende condities, namelijk: 

1. Wij leveren geen bijdrage in de schuldsanering, 
2. de huidige jaarlijkse bijdrage wordt niet verhoogd en 
3. er wordt een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. 

Uw voorstel voor het opstellen van een nieuw plan moet voldoen aan deze voorwaarden, om uw voorstel in 
overweging te kunnen nemen. 
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Tot slot 
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt. Voor een toelichting op onze vraag aan u, kunt u contact 
opnemen met ondergetekende wethouder J.I.M. Duindam, bereikbaar via telefoonnummer 0348-428810 of 
via emailadres duindam.b@woerden.nl. Uiteraard kunt u ook met een van de andere gemeentebestuurders 
binnen het Groene Hart contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de deelnemende* gemeenten aan het GHBT 

Wethouder J.I.M. Duindam 
Gemeente Woerden 

* 'Deelnemende gemeenten' betreft in dit geval de gemeenten Bergambacht, De Ronde Venen, Gouda, IJsselstein, 
Kaag en Braasem, Montfoort, Nederlek, Nieuwkoop, Oudewater, Krimpenerwaard GZH, Teylingen, Schoonhoven, 
Vianen, Vlist en Woerden. De overige gemeenten hebben nog geen gelegenheid gehad te reageren. 
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Geachte raad, 

Op 29 juni 2011 spraken wij met u over de ontstane financiële situatie waarin het Groene Hart Bureau voor 
Toerisme op dit moment in verkeert. De betrokken bestuurders hebben hierover binnen de eigen 
gemeenten overleg gevoerd en hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen. Graag informeren wij in 
deze brief over ons standpunt. 

Oorzaken huidige financiële situatie 
Tijdens het overleg op 29 juni 2011 heeft uw Raad van Toezicht een rapport gepresenteerd met de 
bevindingen over de huidige stand van zaken rondom het GHBT. De oorzaken van de ontstane financiële 
situatie betreffen volgens u een niet adequaat management met onvoldoende toezicht, een gebrekkige 
financiële administratie, verslechterde economische omstandigheden en een verdere terugloop van de 
retailfunctie. 

Verzoek bijdrage 
U vraagt de gemeenten en de provincie om een incidentele bijdrage (schuldsanering) en daarnaast heeft de 
landelijke VW, onder de voorwaarde dat de gemeenten ook bijdragen, aangegeven een bijdrage te willen 
leveren in de schuldsanering. Deze vraag betreft een extra bijdrage naast de bestaande jaarlijkse subsidie 
die iedere gemeente betaalt. 
Met deze extra bijdragen beoogt het GHBT haar taak in het Groene Hart te continueren en geeft daarbij aan 
te willen focussen op inspireren, informeren en converteren. In een beleidsplan zal het nieuwe beleid nader 
worden vormgegeven. De prioriteiten van de organisatie liggen op korte termijn op het verbeteren van de 
organisatie en het opsporen van die activiteiten die niet kostendekkend zijn om vervolgens te komen tot een 
wel sluitende exploitatie. 
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Reactie gemeenten 
Wij zijn van mening dat het Groene Hart behoefte heeft aan een daadkrachtige recreatief-toeristische 
organisatie die het toeristisch product in het Groene Hart actief op de markt brengt en het merk Groene Hart 
op adequate wijze promoot. Het Groene Hart Bureau voor Toerisme is hiervoor in principe de aangewezen 
organisatie. 
Met oog op de historie die tot de huidige situatie heeft geleid, is dit laatste in onze ogen niet meer 
vanzelfsprekend. In gezamenlijkheid hebben wij na ons overleg op 29 juni uitgesproken niet bereid te zijn tot 
een bijdrage in de schuldsanering en geven u hiervoor de volgende redenen: 

o leder jaar wordt reeds een jaarlijkse bijdrage in de vorm van subsidie verstrekt; 
o Gemeenten zien het niet als hun rol bij te dragen aan een schuldsanering, waarbij het ontstaan van die 

schuld niet in het beleid of management, noch toezicht van die gemeenten ligt. 

Als bestuurders, verantwoordelijk voor het toeristisch en recreatief beleid in onze gemeenten, hebben wij er 
onvoldoende vertrouwen in dat de huidige RvT de gewenste daadkracht in de toekomst zal tonen en 
realistische vernieuwingen zal initiëren. Wij zien dan ook geen andere mogelijkheid dan u mede te delen dat 
wij ons vertrouwen in de huidige RvT niet langer kunnen uitspreken en wij ons vertrouwen in de RvT 
derhalve opzeggen. 
Wij zullen de organisatie GHBT vragen een beleidsplan te maken voor continuering van het GHBT in de 
deelnemende gemeenten onder de condities dat wij geen bijdrage zullen leveren in de schuldsanering, de 
huidige jaarlijkse bijdrage niet wordt verhoogd en er een nieuwe Raad van Toezicht wordt aangesteld. 

Wij hopen u hier mee te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Namens de deelnemende* gemeenten aan het GHBT, 

Wethouder J.I.M. Duindam 
Gemeente Woerden 

* 'Deelnemende gemeenten' betreft in dit geval de gemeenten Bergambacht, De Ronde Venen, Gouda, IJsselstein, 
Kaag en Braasem, Montfoort, Nederlek, Nieuwkoop, Oudewater, Krimpenerwaard GZH, Schoonhoven, Teylingen, 
Vianen, Vlist en Woerden. De overige gemeenten hebben nog geen gelegenheid gehad te reageren. 
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