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Financiering 2020 Limburg Marketing

Voorstel

Akkoord te gaan met de continuering van de financiering van Limburg Marketing ten
behoeve van de regiopromotie voor het jaar 2020 met een bedrag van € 59.176,30.

Inleiding

Limburg Marketing (WV Midden Limburg) is de Destinatie Marketing Organisatie
(regiopromotie organisatie) voor de regio Midden Limburg. Limburg Marketing werkt in
opdracht van en wordt mede gefinancierd door de Midden-Limburgse gemeenten inclusief
Beesel, maar exclusief Echt-Susteren (aangesloten bij VW Zuid Limburg). Haar opdracht
voeft zij uit op basis van het Marketing en Promotieplan WV Midden Limburg 2Ot7-2020.

Alle andere gemeenten hebben in 2OL7 financiering aan Limburg Marketing voor 2018 t/m
2020 toegezegd op basis van het bijgevoegde meerjarige plan. De gemeente Weert heeft
in 2OL7 besloten hier jaarlijks een besluit over te nemen.

Beoogd effect/doel

Het doel is de economische ontwikkeling van Midden Limburg te versterken door de regio
als een aantrekkelijke toeristische verblijfs- en recreatiebestemming op de kaart te zetten
met het sterke merk "Limburg" als drager.

Argumenten

Investeren in bovenlokale marketing- en promotieactiviteiten is essentieel om het
inkomend toerisme op peil te houden en te stimuleren.
Succesvolle regiopromotie leidt tot meer bezoekers en stimulering van langer
verblijf. Diverse trendrapportages hebben dit uitgewezen.
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Succesvolle regiopromotie draagt bij aan de economische ontwikkeling en
werkgelegenheid in de toeristisch recreatieve sector en aanverwante sectoren.
De activiteiten van Limburg Marketing sluiten aan bij de inspanningen van de
Provincie Limburg om Limburg (inter-)nationaal als toeristische destinatie te
promoten.
Limburg Marketing beschikt over de expertise en connecties om succesvolle
marketing en promotiecampagnes te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast
zetten zij hun expeftise en connecties in ter ondersteuning van gemeenten en
ondernemers.
Limburg Marketing voert het WV beeldmerk. De naamsbekendheid van het WV
beeldmerk is groot (99o/o), waardoor een groot publiek wordt bereikt.
De VW heeft de grootste toeristische databank van Nederland. Via diverse
moderne middelen wordt de informatie ontsloten voor toeristen en recreanten. De

content van Weeft staart op de landelijke VW app, de website van de VW, social
media en digitale informatiezuilen die landelijk en in Weert op diverse locaties zijn
geplaatst. Het betreft algemene informatie over Weelt, evenementen,
routestructuren en points of interest. Via Limburg Marketing / VW Midden
Limburg zijn diverse routeplanners beschlkbaar waarln alle recreatieve routes in

Weert zijn opgenomen.
Het is strategisch gezien n¡et wensel¡jk dat Weert als enige gemeente in deze
periode niet zou participeren in de regiopromotie en hierdoor een geïsoleerde
positie in de regio inneemt.

Kanttekeningen en risico's

2020 is het laatste uitvoeringsjaar van het Marketing en Promotieplan 2OL7-2020. Het
proces om te komen tot het Marketing en Promotieplan voor de komende jaren is reeds
opgestart. Limburg Marketing is gestaft met het inventariseren van de wensen en
behoeften van alle belanghebbenden in de regio. Naast de private sector worden ook de
betreftende gemeenten in het proces betrokken. Op deze wijze kan de gemeente sturen
op borging van het lokale belang in de regionale regiopromotie aanpak. Het nieuwe
Marketing en Promotieplan zal later dit jaar, samen met een financieringsverzoek voor de
komende jaren, aan de gemeenten worden aangeboden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor 2020 is een bedrag van € 59.176,30 opgenomen in de begroting van de gemeente
(grootboekrekening 5601003) als bijdrage aan Limburg Marketing ten behoeve van de
regiopromotie 2020.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Marketing Limburg informeert de betrokken partijen met regelmaat over de uitgevoerde
activiteiten en bijbehorende resultaten.

Gommunicatie/ participatie

Het actuele Marketing en Promotieplan 2OL7-2020 is tot stand gekomen/afgestemd met
betrokken belanghebbenden en het SML werkveld Recreatie & Toerisme.

Overleg gevoerd met
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Intern
Edward Salman, financiële business controller
Anouk Cramers, teamleider team Ruimte en Economie

Extern

Bijlagen:

- Marketing en Promotieplan WV Midden-Limburg 2Ot7-2O2O
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