Aan de leden van de RTG Ruimte en Samenleving
van de Gemeente Aalten

Aalten, 30 mei 2015

Geachte leden van de RTG,

Op uw agenda staat onder punt 1 voorstel tot vaststelling van de Nota Vrijetijdseconomie.
Graag willen wij u onze beleving weergeven bij de totstandkoming van deze nota en de
ontwikkelingen die zich vervolgens hebben afgespeeld.
Tijdens de behandeling van de Kadernota in de RTG van de september 2014 heb ik als voorzitter van
het TPGA ingesproken en naast het verzoek om de bestaande budgetten voor toerisme en recreatie
in stand te houden, ook verzocht om "het streven" de leden van de VVV Dinxperlo te verbinden aan
het TPGA om te zetten in een "uitgangspunt" om dit te doen.
Dit verzoek was gebaseerd op de uitgangspunten uit een brief van de gemeente Aalten aan het
bestuur van het TPGA in oprichting van 8-11-2011 waarin door de gemeente Aalten wordt gesteld:
"Doel en missie platform
Het platform heeft tot doel het stimuleren van toerisme en recreatie binnen het werkgebied van de
vereniging. Zij doet dat door belangen van de leden te behartigen, te fungeren als klankbord voor de
leden, het optreden als overlegorgaan tussen (overheids)instanties/rechtspersonen en leden en kan
op verzoek gelden toekennen voor activiteiten die door de leden worden geïnitieerd. Het bestuur
wordt gevormd door zowel onafhankelijk bestuurders, op persoonlijke titel gevraagd, als
vertegenwoordigers namens de leden. "
en vervolgens:
" Relatie gemeente/VVV coördinator - platform
De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het platform van harte. Voor de gemeente zal het
platform fungeren als klankbord voor te voeren beleid en als mogelijk partner in gemeentelijke
projecten."
In de gesprekken die zijn gevolgd op de RTG van september 2014 blijkt een significante wijziging van
de visie van de portefeuillehouder. In zijn brief van 22 oktober 2014 gericht aan ons bestuur geeft hij
aan het niet onoverkomelijk te vinden als niet alle toeristische organisaties zijn verbonden in het
TPGA.
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Ook zijn er geen inspanningen meer verricht om de oorspronkelijke intenties, waarmee het huidige
bestuur van de TPGA op weg is gestuurd door gemeente, over te brengen aan de niet verbonden
partijen. Wij betreuren dit ten zeerste.
Inmiddels heeft dit geleid tot de situatie dat wij als bestuur collectief hebben besloten terug te
treden vanwege het ontbreken van steun en dat het voorbestaan van de vereniging en de wijze
waarop in handen is gelegd van een nog te houden Algemene Ledenvergadering.

Hoogachtend,

Toeristisch Platform Gemeente Aalten

Mr. H.J. Mulder, voorzitter
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