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Voorstel:
De kadernotitie beleidsplan recreatie en toerisme 2011– 2020 vast te stellen.
 
Inleiding:
Uw raad heeft het beleidsplan recreactie en toerisme 2002-2010 in 2002 vastgesteld. Nu 9 jaar verder is dit 
beleidplan deels verouderd. Voorafgaand aan het nieuwe beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020 
vragen we u om hiervoor de kaders vast te stellen.   
 
Beleidskader en rol gemeente:
Bij het opstellen van deze kadernotitie is ondermeer uitgegaan van het bestaande beleidskader door Missie 
en Visie 2020 en de Plattelandsvisie. De evaluaties recreatie en toerisme over de periode 2003 – 2005  en 
2006 – 2009 hebben eveneens als input gediend.  
Het nieuwe beleidsplan is nodig om in te spelen op toeristisch recreatieve ontwikkelingen. De looptijd is 
afgestemd op de eindtermijn van de Missie en Visie.
 
Alternatieven:
Met het formuleren van de kadernotitie, is er op dit moment geen aanleiding om nieuwe punten toe te 
voegen. Mochten bepaalde toeristisch recreatieve ontwikkelingen toch vragen om een bijstelling dan zullen 
we die betrekken bij de uitwerking van het ontwerp beleidsplan. Vaststelling van het beleidsplan door uw 
raad zal in december 2010 plaatsvinden. 
 
Financieel kader:
Binnen de begroting 2010 is er voor het opstellen van het beleidsplan een budget van € 20.000,= 
beschikbaar gesteld. 
 
Communicatie:
1. Terugkoppeling vindt plaats met de interne en extern betrokkenen. 
2. De kadernotitie plaatsen op de gemeentelijk website. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


