Prestatieovereenkomst Regio Twente en het Twents Bureau voor Toerisme
1. De ondergetekenden:
1. Het regionaal openbaar lichaam Regio Twente, gevestigd te Enschede aan de Nijverheidstraat 30
(correspondentieadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door P.E.J. en Oudsten en mevr. Dr. Ing. G.J.M. Vos, hierna te noemen: Regio Twente;
2. De stichting Twents Bureau voor Toerisme gevestigd te Enschede aan
………………….(correspondentieadres: ………………..), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevr. A. Waanders hierna te noemen: TBT;
hierna gezamenlijk te noemen: partijen;

2.

Considerans

Overwegende dat:
•
•

•
•
•
•
•
•

Regio Twente en het TBT een gezamenlijk belang hebben bij het versterken van Twente als
toeristische regio
dit belang specifiek geldt voor het vergroten van de bekendheid van Twente als toeristische
regio, de kwaliteit van de online-marketing, het aantal bezoekers, de omvang van de
werkgelegenheid en bestedingen, de kwaliteit van de producten en gastheerschap en het
versterken van de ketensamenwerking
de ketensamenwerking onder meer betrekking heeft op de samenwerking tussen het TBT en
de Stichting Regiobranding Twente
Versterkring van Twente als toeristische regio primair een taak is voor het bedrijfsleven
Regio Twente hierbij vooral een ondersteunende en stimulerende rol heeft
Het beleid van het TBT er op is gericht om de financiële overheidsbijdragen tot een minimum
te beperken.
beide partijen behoefte hebben aan duidelijke afspraken over bovengenoemde onderwerpen
zodat transparant is welke prestaties zijn geleverd c.q. moeten worden geleverd
de door Regio Twente verstrekte subsidie is bedoeld voor de in bijlage genoemde doelen en
prestaties.
3.

Afspraken

a. Regio Twente stelt voor de periode 1.1.2013 – 31.12.2015 subsidie beschikbaar van € 1.950.000,Deze subsidie zal als volgt worden uitbetaald:
• Per 1.2.2013 € 750.000,• Per 1.2.2014 € 550.000,• Per 1.2.2015 € 550.000,• Per 1.2.2016 € 50.000,• Per 1.2.2017 € 50.000,Zoals eerder is overeengekomen zal de u verstrekte bijdrage in de frictiekosten 2011 ad € 100.000,- in
drie jaarlijkse termijnen ad € 33.333,33 worden terugbetaald. Elke termijn zal worden verrekend met
de uitbetaling van de subsidie.
De uitbetaling van de subsidie is gegarandeerd onder het voorbehoud dat de afgesproken prestaties
worden gerealiseerd. Indien dat niet of niet voldoende het geval is kan de verstrekte bijdrage geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd, danwel kan op de volgende bijdrage worden gekort.
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Het TBT voert een zodanig financieel beleid dat de overeengekomen prestaties kunnen worden
gerealiseerd.
1. Monitoring
Beide partijen zullen geregeld overleg voeren over:
• De voortgang van de afgesproken activiteiten
• De inhoudelijke realisatie van het afgesproken programma
• De realisatie van de afgesproken financiële bijdragen
De formele toetsing en actualisatie van deze afspraken vinden eens per jaar plaats, steeds in de
eerste helft van het jaar. De basis hiervoor wordt gevormd door de het marketingplan 2012-2015 en
de prestatie-indicatoren 2012-2015 van het TBT. Deze zijn uitgewerkt in een toetsingskader (bijlage 3)
Deze documenten maken onderdeel uit van deze overeenkomst. Wijzigingen worden slechts
aangebracht na goed overleg tussen partijen en bij wederzijds goedvinden. Voortgangsbewaking zal
plaatsvinden aan de hand van periodieke rapportages. Deze rapportage wordt verstrekt in mei en
september van elk jaar. Daarvoor zal het in bijlage 4 opgenomen formulier worden gebruikt.
Elk jaar uiterlijk op 1 februari zal het TBT een uitvoerige rapportage verstrekken over de verrichte
activiteiten en de geleverde prestaties. Tenzij niet aan de afgesproken prestaties is voldaan zal de
onder artikel 3 genoemde subsidie na indiening van de rapportage worden uitbetaald.
2.

Ontbinding van de overeenkomst

Indien één van de partijen haar krachtens deze overeenkomst opgelegde prestaties op essentiële
onderdelen niet nakomt, kan elk der partijen door een schriftelijke verklaring aan de andere partij,
gedaan bij aangetekende brief, de overeenkomst beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst zal
zijn vereist.
Een dergelijke beëindiging heeft geen werking indien zij niet is geschied na een schriftelijke, bij
aangetekende brief gedane, ingebrekestelling met een termijn van ten minste drie maanden, en nadat
voorafgaand aan deze ingebrekestelling ten aanzien van de voorgenomen beëindiging tussen partijen
overleg, als bedoeld in artikel 4, heeft plaatsgevonden.
Ingeval van beëindiging, als bedoeld in dit artikel, zullen partijen elkaar over en weer geen enkele
vergoeding van schade, kosten of rente, hoe dan ook, verschuldigd zijn, behoudens de in artikel 3a
bedoelde korting, tenzij partijen anders overeenkomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Enschede op …………..

A. Waanders
Directeur-bestuurder
Twents Bureau voor Toerisme

P.E.J. den Oudsten,
Voorzitter Regio Twente

Dr. Ing. dr. G.J.M. Vos
Secretaris-directeur regio Twente
Bijlagen:
1. Marketingactiviteitenplan 2012 - 2015
2. Prestatie-indicatoren 2012 -2015
3. Doelen en prestatiematrix
4. Formulier tussentijdse rapportage
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