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ONDERWERP

Stand van zaken motie "behoud fysiek toeristisch informatiepunt in Vlissingen"

Geachte heer/mevrouw,

Via deze RIB willen we u informeren over de stand van zaken van de motie “behoud fysiek 
toeristisch informatiepunt in Vlissingen”. 

U heeft het college via een motie opgedragen: 
- Om met het MuZEEum in gesprek te gaan en te inventariseren of realisatie van een fysiek 
toeristisch informatiepunt per 1 januari 2020 aldaar mogelijk is, eventueel bemenst met een 
VVV-medewerk(st)er, 
- Om met de VOC in gesprek te gaan en te inventariseren of realisatie van een fysiek 
toeristisch informatiepunt in een pand van een ondernemer in de binnenstad per 1 januari 
2020 mogelijk is, eventueel bemenst met een VVV-medewerk(st)er, 
- Om met de VVV in gesprek te gaan of zij de kans willen aangrijpen om of in het MuZEEum 
of in een winkelpand in de binnenstad hun activiteiten voort te zetten, 
- Te onderzoeken of financiële middelen uit het budget Toerisme hiervoor beschikbaar 
kunnen worden gesteld, 
- Uiterlijk 31 december 2019 met een verslag van de uitkomsten van deze gesprekken en 
het onderzoek naar financiële mogelijkheden voor behoud van een fysiek toeristisch 
informatiepunt in Vlissingen naar de raad te komen, 

In de uitwerking van deze vragen is uitgegaan van een informatiepunt gelijk aan die in de 
afgelopen jaar door VVVZeeland is uitgevoerd. Dat wil zeggen een informatiepunt binnen de 
budgettaire kaders van de Gemeenteraad met de volgende openingstijden. 
• Openingstijden van 2 januari 2020 t/m 25 maart 2020 en 1 oktober 2020 t/m 31 december
2020: Maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur;
• Openingstijden van 26 maart t/m 30 september 2020: Maandag t/m zaterdag van 11.00 uur 
tot 17.00 uur (m.u.v. 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart en 2e Pinksterdag).

Als activiteit wordt verwacht dat in dit informatiepunt toeristen geïnformeerd en geïnspireerd 
worden met name als het gaat over Vlissingen. Voor de verantwoording moeten er een 
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kwantitatieve (aantal bezoekers) en kwalitatieve (herkomst toerist en inhoud van de vraag) 
monitoring worden uitgevoerd.

1. Het muZEEum heeft aangegeven dat zij hiertoe bereid is. 
Het muZEEum geeft aan dat zij alleen een informatiepunt willen faciliteren indien er sprake 
is van een inpassing in de muZEEum omgeving met een eigen invulling (waarmee zij 
aangeven geen gebruik te willen maken van de diensten van VVVZeeland). Daarnaast 
vraagt het om lange termijn afspraken en voldoende financiële dekking en ondersteuning 
van de gemeente. 
Het muZEEum is gevraagd een businesscase op te stellen. De directie is hiermee aan de 
slag gegaan.

2. De VOC heeft aangegeven dat zij het niet als hun taak ziet om ondernemers te 
benaderen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn een fysiek punt in hun onderneming te 
realiseren. 
Het college heeft daarom gemeend om ondernemers die in het verleden al signalen hebben 
afgegeven geïnteresseerd te zijn, buiten de VOC om te benaderen. Er is contact 
opgenomen met de Bibliotheek Vlissingen (in CineCity) en drie ondernemers in de 
binnenstad.
Deze partijen zijn ook gevraagd een businesscase op te stellen. 

3. De VVV is gevraagd om hun bereidheid hun activiteiten voort te zetten bij een andere 
ondernemer in de binnenstad. Hiervoor vragen zij een fikse financiële bijdrage die buiten de 
financiële kaders van de Gemeenteraad vallen. Daarmee is er geen aankooppunt om verder 
met VVVZeeland in onderhandeling te gaan. 

De verwachting is dat wij u voor eind dit jaar u mee kunnen nemen hoe het College deze 
motie uitvoert. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




