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de heer N.J.A. Schimmel, wethouder
Functioneren stichting Gooise Meren Marketing

1. Kennisnemen van
de reactie van het college op het functioneren van stichting Gooise Meren 
Marketing. 

2. Inleiding
In juni 2020 is de stichting Gooise Meren Marketing (hierna GMM of de stichting) 
van start gegaan met als doel het bevorderen van de (economische) vitaliteit 
van de vier kernen en van de gemeente Gooise Meren als geheel. Sinds de start 
van GMM zijn er meerdere gesprekken tussen de gemeente en de stichting 
geweest waarin het functioneren van de stichting onderwerp van gesprek is 
geweest.

Op 16 december 2022 heeft de stichting met de wethouder Economische zaken 
een gesprek gevoerd over het functioneren van de stichting en is er in dit 
gesprek een aantal afspraken gemaakt. De voortgang is vervolgens besproken 
in de collegevergadering van burgemeester en wethouders op 20 december 
2022. Tijdens deze vergadering heeft het college besloten tot het verzenden van 
een brief, om de gemaakte afspraken te bekrachtigen, de ontevredenheid over 
het functioneren van de stichting tot nu toe kenbaar te maken en een duidelijk 
tijdspad te communiceren over het mogelijke verloop van de samenwerking 
tussen gemeente en de stichting.

3. Kernboodschap
Tijdens de gespreken afgelopen jaar en uit het handelen van de GMM, blijkt dat 
er een verschil van inzicht is tussen GMM en de gemeente. Zoals is 
overeengekomen in het tussen de gemeenten en de stichting afgesloten 
convenant, dient de stichting zich onder andere in te zetten voor het initiëren en 
(mede) organiseren van evenementen die bijdragen aan het gestelde doel. Ook 
dienen zij de belangen te behartigen van met name ondernemers, 
evenementenorganisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen. 
Daarnaast dient GMM zich ook in te spannen voor het verwerken van 
aanvullende financieringsvormen. Op al deze onderwerpen toont GMM tot op 
heden onvoldoende inzet en inzicht. De focus ligt tot nu toe vooral op de 
website en de online marketing.

Tijdens het overleg op 16 december is afgesproken dat de gemeente tijdelijk de 
regie zal pakken in de vorm van op een op te zetten stuurgroep en een 
werkgroep. Daardoor kan er beter gestuurd worden op een doelmatige inzet van 
de gemeentelijke subsidie en het behalen van de ambities. Daarnaast wordt er 
per brief helder aangegeven wat bij onvoldoende functioneren van de stichting 

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl



Pagina 2 van 2

Gooise Meren Marketing de einddatum is van de huidige samenwerking tussen 
de stichting en de gemeente.

4. Consequenties
Het tijdelijk overnemen van de regie binnen de stichting middels een stuurgroep 
en een werkgroep, moet de volgende resultaten opleveren: 

 Het verbeteren van de samenwerking tussen de stichting en de 
gemeente; 

 Completering van het bestuur van de stichting; 
 Meer grip op de financiën en inzet op fondsenwerving;
 Het verbeteren van de strategie en positie; 
 Het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een (kansrijke) 

subsidie aanvraag 2023.

Middels een brief aan de stichting
 Worden de met de wethouder Economische zaken gemaakte afspraken 

bekrachtigd;
 De ontevredenheid bij het college van burgemeester en wethouders over 

het functioneren van de stichting tot nu toe kenbaar gemaakt; 
 Wordt er een duidelijk tijdspad te gecommuniceerd over het mogelijke 

verloop van de samenwerking tussen gemeente en de stichting.

5. Communicatie
De stichting wordt per brief geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

6. Vervolg
Het tijdelijk meesturen zal vanaf januari 2023 vorm krijgen.
Conform het convenant moet voor 1 oktober 2023 op basis van een evaluatie 
over het functioneren van de stichting tot dan toe, duidelijk zijn of het 
convenant dat op 31 december 2023 afloopt al dan niet verlengd kan worden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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