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Voorstel:

1. Gezien de bezuinigingen voorlopig geen kadernota en uitvoeringsplan voor Citymarketing op te 
stellen.   

2. Het onderwerp Citymarketing terug te laten komen in het nog op te stellen nieuwe 
communicatiebeleid 2011-2015 (zodat het op de ‘agenda blijft staan’) 

3. In 2010 het gemeentelijk promotiebeleid onder de loep te nemen, waardoor promotionele 
activiteiten beter op elkaar worden afgestemd om zo een goede basis voor citymarketing te leggen. 
Daarbij wordt de samenwerking gezocht met verschillende afdelingen van onze organisatie om zo 
een integraal PR-plan op te stellen. 

4. Het investeringsbedrag voor 2009 (€ 20.000 van het totaal voor 2009/2010 € 40.000) in te zetten 
voor het nog op te stellen PR-plan. Van het investeringsbedrag van 2010 (de overige € 20.000) 
wordt geen gebruik gemaakt.

 
 
Inleiding:
Op 17 november heeft een themaraad plaatsgevonden over het onderwerp Citymarketing. Het doel van 
deze avond was om de raad te consulteren over welke kant de gemeente Dalfsen op moet met 
Citymarketing. De themaraad is bezocht door 13 raadsleden, burgemeester, 2 wethouders en een 
ambtelijke afvaardiging. Daarnaast waren aanwezig Marcel van Dijk, die de inleidende presentatie hield, 
Henk van Voornveld voor de workshop vrijetijdsbesteding en Adri Ooms voor de afsluitende presentatie. 
 
Tijdens de avond is gepraat over de Unique Selling Points van de gemeente Dalfsen en waar de gemeente 
Dalfsen zich qua sterke punten én onderscheidende punten op moet richten als het gaat om citymarketing.  
In de bijlage vindt u een kort verslag van de avond en de uitkomsten van de workshops.  
Tijdens de avond is gebleken dat Citymarkering vooral een project van lange adem is. Je bent niet klaar in 
een jaar, maar je moet ervan uitgaan dat je een aantal jaren bezig gaat met activiteiten op het gebied van 
Citymarketing. Alleen een PR-plan is niet genoeg. Dat betekent ook dat er jaarlijks een bedrag voor vrij 
moet worden gemaakt. Na afloop van de themaraad is aan de raadsleden gevraagd welk bedrag ieder 
raadslid structureel wilde uitgeven aan citymarketing. De antwoorden varieerden van € 5.000 tot € 50.000 
per jaar en ‘iedere euro uit het bedrijfsleven wordt verdubbeld door de gemeente.’ Een voorwaarde voor 
citymarketing is dat structureel een budget beschikbaar is voor de uitvoering.  Gezien de huidige en 
toekomstige financiële situatie is dat een lastige component. Voor 2009 en 2010 is in het investeringsplan 
een bedrag opgenomen van 2 x € 20.000,-.   



 
 
 

  

 
   

 

 
 
Beleidskader en rol gemeente:
In het communicatiebeleid 2007-2011 is opgenomen dat de gemeente Dalfsen de mogelijkheden voor 
Citymarketing verkent. De gemeente heeft daarin een initiërende rol. 
 
Alternatieven:
Mocht de gemeenteraad besluiten om voorlopig niet door te gaan met het project citymarketing, dan is een 
alternatief voorhanden. Om een goede basis te leggen voor citymarketing, is het van belang dat het 
gemeentelijk promotiebeleid onder de loep wordt genomen. De huidige situatie is dat promotionele 
activiteiten onvoldoende afgestemd worden met verschillende afdelingen, promotie veelal ad hoc 
plaatsvindt, zonder dat daar een gedegen fundament aan ten grondslag ligt. Door promotionele activiteiten 
integraal te benaderen voorkom je versnippering en kun je als gemeente als eenheid naar buiten treden. 
Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. Het alternatief voor citymarketing is op dit moment om een 
gedegen PR-plan, gedragen door meerdere afdelingen in onze organisatie, op te stellen, waardoor de 
basis voor het toekomstige citymarketingplan een stevige is.      
 
Financieel kader:
In het investeringsplan is een bedrag opgenomen voor Citymarketing van 2 x € 20.000 voor 2009 en 2010. 
Het voorstel is om het bedrag dat staat voor 2009 in te zetten voor het nog op te stellen PR-plan. Van het 
investeringsbedrag van 2010 wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Communicatie:
De externe betrokkenen bij de themaraad op de hoogte stellen van dit besluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


