
 

 

AGENDA VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme  
 

Datum:  7 februari 2019 

Tijd:  10.00-12.00 uur 

Plaats:  In de ‘Gehoorzaal’ van het Hannemahuis, Voorstraat 56 te Harlingen. 

Parkeertip: Parkeergarage Waddenpromenade  

 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda         10.00 

  
   
2. Vaststellen verslag van de bijeenkomst van  22 november 2018 

 

Bijlage Conceptverslag van de bijeenkomst van 22 november  2018 
 

 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
a. Mededelingen vanuit de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu 

Tjeerd van der Zwan en Frans Veltman, burgemeester van Heerenveen en wethouder 
van De Fryske Marren, zijn de Friese afgevaardigden in de VNG commissie Economie, 
Klimaat, Energie en Milieu. Veltman zal u ter vergadering informeren over de laatste 
stand van zaken uit deze VNG commissie. 

 
 

4. Thema Gastvrijheidseconomie         10.20 

Concrete onderwerpen betreffen: 

1. Position paper (toelichting Gertjan Elzinga, provincie Fryslân) 

2. Ontwikkelingen Merk Fryslân (toelichting Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân) 

3. Mogelijkheden marketing na 2018 (toelichting Nienk Hoepman, provincie Fryslân) 

4. Vitale logiesaccommodaties (toelichting wethouder Jongsma gemeente Ooststellingwerf) 

Aan de hand van de toelichtingen willen we graag met de aanwezigen in gesprek: 

- welk ambitieniveau ambieert u voor gastvrijheidseconomie? 
- herkent u de beoogde opgaven van het position paper? 
- wat zijn u ervaringen met de marketing in Fryslân en welke rollen en posities zijn hierin weggelegd voor 

regio’s/gemeenten/provincie? 
- herkent u de problematiek rondom logiesaccommodaties en zien wij kansen in relatie tot beoogde groei 

toerisme? 
 

Bijlage - Oplegnotitie 
- Position paper wordt nagestuurd ivm behandeling in GS 

op 29-1-19 

 

 

5. Volgend VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme  11.50 
Het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme  
vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 10.00-12.00 uur. De locatie wordt nader  
bekend gemaakt. Suggesties en ideeën voor onderwerpen of thema’s kunnen tijdens deze bijeenkomst worden  
ingediend of via het VFG secretariaat worden gemeld. 
 
6. Rondvraag  

 

7. Sluiting  12.00 


