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Kennisnemen van: 
De evaluatie R& T beleid 2019 en toeristisch jaarplan 2020. 

Beste raadsleden, 

In december 2018 is de toeristische visie Harlingen 2018-2022 vastgesteld. In deze visie is 
aangeven op welke wijze we de komende vier jaar een toeristische invulling willen geven aan 
alle ontwikkelingen in en rond Harlingen. In 2019 zijn we gestart met de uitwerking van het 
actieprogramma. In deze informatiebrief informeren wij u over de voortgang. 

Evaluatie R& T beleid 2019 
De toeristische visie Harlingen 2018-2022 heeft een ambitieus programma. De uitvoering 
van het actieprogramma vraagt om een samenwerking tussen gemeente en betrokken 
partijen. Om deze samenwerking te concretiseren is in de eerste helft van 2019 extra 
capaciteit ingezet om dit proces aan te jagen. Binnen het actieprogramma zijn verschillende 
partijen betrokken en een ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid om 
verschillende actie op te pakken. De gemeente is hierin faciliterend, verbindend en 
eindverantwoordelijk voor het overkoepelende plaatje. 

Het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid is een, voor Harlingen, nieuwe 
werkwijze. Een werkwijze waar we nog even aan moeten wennen. Om samen resultaten te 
bereiken is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dit bleek nog niet altijd zo 
te zijn en het afgelopen jaar is dan ook, onder leiding van wethouder Schoute, veel 
gesproken over wie wat doet en hoe we elkaar kunnen versterken. Over hoe we met elkaar 
communiceren en hoe we elkaar kunnen informeren. Dit proces kost tijd en vraagt om 
vertrouwen. Toch kunnen we vermelden dat er al vele resultaten, grote en kleine, zijn 
bereikt en we kunnen dan ook terugkijken op een mooi eerste jaar. Hierover leest u meer in 
bijgevoegde evaluatie 2019. 

Toeristisch jaarplan 2020 
De gemeente wil voortvarend uitvoering geven aan het toeristisch actieprogramma. Daarom 
werken we met jaarplannen. Voor 2020 is wederom een jaarplan opgesteld met daarin de 
acties waar we gezamenlijk met betrokken partijen mee aan de slag gaan. Dit zijn acties 
waar de gemeente actiehouder van is en/of een belangrijke bemiddelende rol in heeft. 
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Per 1 maart 2020 is een citymarketeer aangesteld voor 20 uur per week. De behoefte aan 
een citymarketeer was er al enige tijd, zowel bij de ondernemers als bij de gemeente. De 
citymarketeer speelt een prominente rol in de verbinding tussen betrokken partijen en 
ondersteunt de ondernemers bij het meer interactief maken van het (toeristisch) aanbod. Hij 
gaat aan de slag met het verbeteren en versterken van de toeristische beleving, 
gastheerschap en het versterken van ondernemerschap. 

Klankbordgroep 
De evaluatie 2019 en het jaarplan 2020 is gezamenlijk met de klankbordgroep R& T 
opgesteld. Daarbij is gekeken naar waar de prioriteiten liggen en of er voldoende budget en 
mankracht is om acties uit te kunnen voeren en tot een goed eindresultaat te komen. 

Vervolg 
Volgens planning wordt het eerste kwartaal 2021 het jaarplan 2020 weer geëvalueerd. Aan 
de hand daarvan wordt voor 2021 een jaarplan opgesteld. Deze zullen t.z.t. eveneens met u 
worden gedeeld. 

Vragen 
Mocht u vragen hebben over de evaluatie 2019 of het jaarplan 2020, dan kunt u altijd 
contact opnemen beleidsmedewerker R& T mevrouw E. van der Kooij. Zij is te bereiken via de 
mail e.va derkooï harlin en.nl. 

t vriendelijke groet, 
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