
 

 

ONTWERP-AANWIJZINGSBESLUIT DIENST VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG STICHTING 

RMT 

 

Besluit van het college van burgermeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, 

Dantumadiel en Achtkarspelen (hierna: Colleges).  

  

Gelet op: 

   

▪ artikel 108 jo. 160, eerste lid, aanhef en onder a Gemeentewet; 

▪ afdeling 3.4 Awb; 

▪ artikel 14 en 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) en 

Protocol nummer 26 Betreffende de diensten van algemeen economisch belang, Publicatieblad Nr. 

115 van 09/05/2008 blz. 0308 – 0308 (hierna: Procotol 26);  

▪ het Vrijstellingsbesluit van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang van 20 

december 2011, 2012/21/EU, C 2011, 9380, PbEU 2012/L7 van 11 januari 2012, (hierna: DAEB-

Vrijstellingsbesluit). 

 

De Colleges, overwegende dat: 

De hieronder beschreven taak van Stichting RegioMarketing Toerisme, ingeschreven in het Handelsregister 

onder nummer 60258667, handelend onder de naam ‘Stichting RegioMarketing Toerisme’ (hierna: Stichting 

RMT), wordt aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang. Stichting RMT wordt belast met 

de uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang en zal op basis van nader vast te stellen 

subsidiebesluiten worden gecompenseerd voor de uitvoering van deze dienst van algemeen economisch 

belang.  

In de regio Noordoost-Fryslân is behoefte aan een partij die op regionaal niveau onderwijs, overheid en 

ondernemers in de toeristische sector bij elkaar brengt (via makelen & schakelen), als aanspreekpunt fungeert 

voor deze partijen en de regio in het toeristische vizier plaatst door middel van regiomarketing. Bij makelen en 

schakelen worden, op lokaal- of projectniveau, partijen bij elkaar gebracht. Daarnaast vindt bij makelen en 

schakelen een vorm van match-making plaats. Match-making omvat het bij elkaar brengen van verschillende 

partijen (stakeholders) en het meehelpen om toeristische projecten te definiëren. Door bovengenoemde acties 

wordt gezorgd voor een gecentraliseerde informatievoorziening, is de regio makkelijker vindbaar en is een 

breed aanbod beschikbaar voor toeristen en inwoners. Dit zal bijdragen aan het vergroten van de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de regio Noordoost-Fryslân.  

 

Door de Colleges is gesignaleerd dat de regiomarketing in de regio Noordoost-Fryslân en het aanjagen door 

middel van makelen & schakelen van deze regiomarketing een dienst is die zonder overheidsingrijpen 

onvoldoende tot niet door marktpartijen wordt uitgevoerd. Volgens de Colleges is het om deze reden 

noodzakelijk om deze activiteiten aan te wijzen als dienst van algemeen economisch belang en Stichting RMT 

te belasten met de uitvoering daarvan.  

 

De eerste taak (activiteit 1) van Stichting RMT omvat de regiomarketing van de regio Noordoost-Fryslân en 

behelst onder andere meer specifiek: 

 

▪ Gastheerschap van de regio Noordoost-Fryslân; 

▪ Foldermarkten organiseren; 

▪ Informatievoorziening voor toeristen en bezoekers; 

▪ Onderhoud website https://www.rmtnof.nl/; 
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▪ Kennisbijeenkomsten; 

▪ Productontwikkeling zoals flyers, nieuwsbrieven, columns, fietskaarten en informatiefolders; 

▪ Samenwerking met Merk Fryslân. 

 

De tweede taak (activiteit 2) van Stichting RMT omvat het aanjagen van de regiomarketing door middel van 

makelen & schakelen en behelst onder andere meer specifiek: 

 

▪ Verdiepingsslag van het gastheerschap door middel van het tot stand brengen van een Triple Helix 

(onderwijs, ondernemingen en overheid); 

▪ Lerend netwerk tot stand brengen; 

▪ Bijeenbrengen van diverse stakeholders; 

▪ Makelen & schakelen van de Triple Helix; 

▪ Netwerkbijeenkomsten van de Triple Helix; 

▪ Opzetten van een openbaar inzichtelijke projectendatabase. 

 

Besluit: De regiomarketing van de regio Noordoost-Fryslân en het aanjagen van deze regiomarketing door 

middel van makelen & schakelen aan te wijzen als een dienst van algemeen economische belang en Stichting 

RMT te belasten met de uitvoering van deze dienst.  

 

a. Omschrijving en inhoud van de Dienst van Algemeen Economisch belang: 

 

De dienst van algemeen economisch belang omvat de regiomarketing van de regio Noordoost-Fryslân 

(activiteit 1) en het aanjagen van deze regiomarketing door middel van makelen & schakelen (activiteit 

2). 

 

De colleges van burgermeester en wethouders zijn belast met het toezicht op de uitvoering van de 

hierboven beschreven dienst. In het geval de omvang van de openbare dienstverplichting wordt 

verruimd tot nieuwe diensten, wordt het Aanwijzingsbesluit dienovereenkomstig aangepast binnen de 

beperkingen van artikel 106, tweede lid, VWEU.  

 

b. Duur van de Dienst van Algemeen Economisch belang: 

 

De duur van de dienst van algemeen economisch belang bedraagt 4 jaar, ingaande eind 2022 of begin 

2023. Het definitieve besluit treedt, conform afdeling 3.4 Awb, op een nader te bepalen datum in 

werking.  

 

c. Betrokken onderneming en het betrokken grondgebied: 

 

De openbare dienstverplichting wordt opgelegd aan Stichting RMT en geldt voor het grondgebied van 

de regio Noordoost-Fryslân.  

 

d. Parameters voor de berekening inzake de compensatie, de monitoring en de herziening van de 

compensatie:  

 

Kostenparameter en berekening compensatie 

 

Stichting RMT zal een vergoeding (compensatie) ontvangen. Deze vergoeding is gebaseerd op de 

boekhoudkundige kostentoerekeningsmethode waarbij de aanvaarde algemene beginselen van 

kostprijsadministratie worden gehanteerd. Voor vergoeding van de dienst van algemeen economisch 



 

 

belang (hierna aangeduid als DAEB) komen alle kosten in aanmerking die verband houden met de 

uitvoering van deze dienst, exclusief een redelijke winst. Dit kan worden uitgedrukt in de volgende 

formule:  

 

 

Compensatie DAEB = alle kosten DAEB 

 

Alle kosten DAEB = aantal uren x prijs per uur (afrekeneenheid DAEB) + alle 

direct toe te rekenen kosten (die op basis van facturen worden verantwoord) 

 

Specifiek aan activiteiten te koppelen kosten zijn de kosten die direct toerekenbaar zijn aan de DAEB.  

De direct toerekenbare kosten zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten, conform artikel 5, derde lid, 

sub c, DAEB-Vrijstellingsbesluit, inzake het uurtarief van de ingehuurde zzp-ers, de terugkerende 

kosten en inkoopkosten buiten de organisatie blijkens de door Stichting RMT aan te leveren facturen.   

De jaarlijkse compensatie wordt berekend aan de hand van de volgende kostenparameter: 

 

 

Verantwoording facturen uurtarief zzp-ers  
 
 

▪ Activiteit 1 – regiomarketing: aantal uren x prijs per uur (afrekeneenheid 

DAEB) 

 
▪ Activiteit 2 – aanjagen en makelen & schakelen van de regiomarketing: 

aantal uren x prijs per uur (afrekeneenheid DAEB) 
 

Verantwoording organisatiekosten 
 

▪ Activiteit 1 – regiomarketing: verhouding bestede uren activiteit 1  / 
totaal uren DAEB x organisatiekosten = toerekenbare organisatiekosten 
aan activiteit 1 
 

▪ Activiteit 2 – aanjagen en makelen & schakelen van de regiomarketing: 
verhouding bestede uren activiteit 2/ totaal uren DAEB x 
organisatiekosten = toerekenbare organisatiekosten aan activiteit 2 
 

Verantwoording facturen inkoop buiten de organisatie  
 

• Activiteit 1 – regiomarketing: som kosten regiomarketing voor de DAEB-
activiteiten inzake inkoop buiten organisatie = kosten inkoop buiten de 
organisatie inzake regiomarketing 
 

• Activiteit 2 – aanjagen en makelen & schakelen van de regiomarketing: 
som kosten aanjagen en makelen & schakelen van de regiomarketing 
voor de DAEB-activiteiten inzake inkoop buiten organisatie = kosten 
inkoop buiten de organisatie inzake aanjagen en makelen & schakelen 
van de regiomarketing 

 

 



 

 

 

De regiomarketing met betrekking tot activiteit 1 en 2 geschiedt door middel van (1) de inzet van 

projectmedewerkers die verantwoord en vergoed worden op basis van een uurtarief en (2) door middel 

van terugkerende kosten en inkoop buiten de organisatie op factuurbasis.  

 

De toerekenbare directe terugkerende kosten die verband houden met activiteit 1 en activiteit 2 en die 

niet verdisconteerd zijn in het uurtarief bestaan onder andere uit: 

 
o Huurpenningen huisvesting werkplaats; 

o Automatisering; 

▪ Onderhouds- en hostingkosten www.rmtnof.nl   
▪ Databasemanagementsysteem Dbase  

o Administratie; 
▪ Boekhoudpakket en CRMtool 

o Communicatie; 

▪ Website 
▪ Nieuwsbrieven 
▪ Mailingssysteem 
▪ Magazine 
▪ Toeristische routekaarten 

o Bestuur; 

▪ Bestuurdersonkostenvergoeding 
▪ Perszaken & PR 
▪ Reis- en verblijfskosten 
▪ Huur vergaderruimte  

o Verzekeringen; 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Bedrijfsschade 

• Rechtsbijstand 

• Wettelijke aansprakelijkheid. 
 

De toerekenbare directe inkoopkosten buiten de organisatie die verband houden met activiteit 1 en 
activiteit 2 en die niet verdisconteerd zijn in het uurtarief bestaan onder andere uit: 
 

o Inhuur experts; 
o Externe adviseurs; 

o Fiscalist 
o Jurist 

o Marketing; 
o Drukkerij. 

 

Bovenstaande kosten zijn niet limitatief, maar richtinggevend. Stichting RMT mag voor andere dan 

hierboven beschreven kosten gecompenseerd worden, mits deze kosten direct toerekenbaar zijn aan 

de openbare dienstverplichting en voldoen aan het DAEB-Vrijstellingsbesluit.  

Voor de aanvang van de openbare dienstverplichting zal door Stichting RMT de kosten die direct 

toerekenbaar zijn aan de openbare dienstverplichting van beide activiteiten worden geraamd en 

daarna jaarlijks voorafgaand aan de start van een nieuw boekjaar. Stichting RMT stelt hiervoor een 

jaarbegroting en een prognose op van de te verwachten kosten. 

 
Inkomsten DAEB 
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Stichting RMT zal met de uitvoering van de openbare dienstverplichting geen inkomsten genereren. 

Stichting RMT ontvangt namelijk geen op geld waardeerbare vergoeding van derden voor haar 

dienstverlening in het kader van de openbare dienstverplichting. In het geval achteraf toch blijkt dat zij 

inkomsten heeft gegenereerd met de uitvoering van de openbare dienstverplichting, zal voor 

vergoeding in aanmerking komen het verschil tussen de in aanmerking komende inkomsten en 

uitgaven, zonder een redelijke winst. De in aanmerking komende inkomsten omvatten dan alle met de 

DAEB behaalde inkomsten, zoals bedoeld in artikel 5, vierde lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit.  

 
Uitgaven / kosten DAEB 

 

De in aanmerking te nemen nettokosten omvatten alle kosten die voor het beheer van de DAEB 

worden gemaakt, zoals is bepaald in artikel 5, derde lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit. De nettokosten 

dienen te worden berekend als het verschil tussen de met het beheer van de DAEB gemaakte kosten 

en de uit de DAEB behaalde inkomsten. Deze in aanmerking te nemen kosten worden aan de hand 

van de aanvaarde algemene beginselen van kostprijsadministratie berekend.  

 
Wanneer de activiteiten van Stichting RMT beperkt blijven tot de DAEB kunnen al haar kosten in 
aanmerking worden genomen, conform artikel 5, derde lid, onder a, DAEB-Vrijstellingsbesluit.  

 
Redelijke winst 

 

Stichting RMT zal geen redelijke winst worden toebedeeld. 

 
Correctiemechanisme overcompensatie 

 

Zie sub e.  

 
Herzieningsmethode  

 

In het geval tijdens de duur of bij het eindigen van de openbare dienstverplichting blijkt dat de werkelijk 

gemaakte kosten die verband houden met de openbare dienstverplichting hoger uitvallen dan vooraf 

door Stichting RMT geraamd is, kunnen de gemeentes (ieder afzonderlijk) in overeenstemming met 

de hierboven beschreven parameters de vergoeding (compensatie) aanpassen (herzien). Deze 

herziening kan niet het plafond zoals is bepaald in artikel 2, eerste lid, DAEB-Vrijstelling overschrijden.   

  

e. Regeling om overcompensatie te vermijden en terug te vorderen: 

 

De Colleges van burgemeester en wethouders zijn belast met de (financiële) controle en het toezicht 

op de openbare dienstverplichting. Elk college zal ten minste ieder jaar, gedurende de duur van de 

openbare dienstverplichting, de financiële verantwoording opvragen bij Stichting RMT. Daarbij 

verstrekt Stichting RMT ieder jaar, na het afloop van het boekjaar, aan de gemeenten Noardeast-

Fryslân, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Achtkarspelen de volgende gegevens: 

• Een jaarlijkse tussenrapportage en een eindrapportage bestaande uit::  

o een financieel jaarverslag, inclusief een toelichting; 

o een activiteitenjaarverslag, inclusief een toelichting; 

o In het geval Stichting RMT een arbeidsrechtelijke relatie aangaat met één of meerdere 

personen: een overzicht van het aantal werkzame personen.  

• De jaarrekening, inclusief een balans en een toelichting daarop, voorzien van een 

accountantsverklaring.  

 



 

 

Stichting RMT is verplicht een gescheiden boekhouding te hanteren, zoals is bepaald in artikel 5, 

negende lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit, teneinde het toezicht vanuit de gemeenten Noardeast-Fryslân, 

Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Achtkarspelen te vergemakkelijken en om te voldoen aan hetgeen 

bepaald is in artikel 6, 7, 8 en 9 van het DAEB-Vrijstellingsbesluit. Hierbij zal Stichting RMT de 

inkomsten en uitgaven zowel voor activiteit 1 als activiteit 2 gescheiden vastleggen.  

 

In het geval Stichting RMT economische activiteiten gaat verrichten buiten de openbare 

dienstverplichting om, zal Stichting RMT ook een gescheiden boekhouding hanteren ten aanzien van 

de twee DAEB activiteiten en de overige economische activiteiten.  

 
Om controle en toezicht mogelijk te maken, dient Stichting RMT jaarlijks de door haar daadwerkelijk 

gemaakte uren en kosten in een (uren)registratiesysteem bij te houden. De ureninzet en kosten 

worden vooraf geraamd, aan de hand van de door Stichting RMT opgestelde jaarbegroting en een 

prognose van de activiteiten.  

 

In het geval uit de jaarlijkse controle blijkt dat sprake is van overcompensatie kan, in het geval die 

overcompensatie maximaal 10% bedraagt van de gemiddelde jaarcompensatie, zoals is bepaald in 

artikel 6, tweede lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit, deze overcompensatie worden overgedragen naar de 

volgende periode en wordt dit op het compensatiebedrag dat voor die periode initieel zou worden 

betaald in mindering gebracht.  

 

In het geval sprake is van een overcompensatie van meer dan 10% of als de DAEB-aanwijzing eindigt 

en sprake blijkt te zijn van overcompensatie, dient deze overcompensatie, zoals is bepaald in artikel 

6, tweede lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit, onverwijld door Stichting RMT aan de gemeente(n) te worden 

terugbetaald. De parameters ter berekening van de compensatie worden vervolgens voor de toekomst 

aangepast, zoals bepaald is in artikel 6, tweede lid, DAEB-Vrijstellingsbesluit.  

 

Slotbepaling 

 

Het definitieve besluit treedt in werking op een nader te bepalen datum.  

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit DAEB Stichting RMT”.  

 
Zienswijze 

 

Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke zienswijzen of adviezen over dit ontwerpbesluit naar voren brengen 

bij de gemeente Achtkarspelen. Zienswijzen moeten gestuurd worden naar gemeente@achtkarspelen.nl of 

per post naar gemeente Achtkarspelen, Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST.  

Een zienswijze dient in ieder geval de naam en adres van de indiener en de redenen van de zienswijze te 

bevatten. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen, bedraagt 

zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd, ingaande 

op 24 november 2022. De termijn voor het indienen van een zienswijze eindigt derhalve op 4 januari 2022. 
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TOELICHTING 
 

INLEIDING EN ALGEMEEN BELANG 

De Noordoost-Friese economie heeft zich ten opzichte van het landelijke beeld de afgelopen decennia 

gekenmerkt door achterblijvende economische cijfers met betrekking tot groei, arbeidsproductiviteit, 

werkgelegenheid, toerisme en potentiële beroepsbevolking. Toerisme en gastheerschap brengen grote 

kansen op diverse (economische) en maatschappelijke gebieden voor de regio. Toerisme draagt immers bij 

aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en het vestigingsklimaat van een regio.  

Teneinde de maatschappelijke doeleinde te behalen, is het in de regio noodzakelijk om een overkoepelend 

aanspreekpunt voor toeristen, ondernemers, onderwijs en de overheden op te richten. Dit aanspreekpunt heeft 

als doel om een samenwerking tussen deze partijen te bewerkstellingen waardoor de regio Noordoost-Fryslân 

weer goed op de (toeristische) kaart komt te staan en dit de werkgelegenheid en leefbaarheid van de regio 

ten goede komt. 

Stichting RMT zal zich inspannen om de zichtbaarheid van de regio Noordoost-Fryslân te vergroten. Dit zal zij 

met name doen door invulling te geven aan het gastheerschap en door de regiomarketing uit te voeren (eerste 

activiteit) en het opzetten van een lerend netwerk en het makelen & schakelen binnen de regio Noordoost-

Fryslân (tweede activiteit). Hieronder vallen onder andere het zichtbaar maken van de regio Noordoost-Fryslân 

als toeristische regio en het bewerkstelligen van een Triple Helix (samenwerking tussen ondernemers, 

overheid en onderwijs). Stichting RMT zal informatie verstrekken aan bezoekers van de regio over bijvoorbeeld 

de nationale parken, dagjes uit, fietsroutes enzovoort en daarbij aansluiting zoeken bij Merk Fryslân. Naast de 

regiomarketing zal Stichting RMT ondernemers en onderwijs koppelen om studenten in het kader van hun 

stage te laten kennismaken met de toeristische sector in Noordoost-Fryslân. 

MARKTFALEN  

 

In het geval sprake is van marktfalen, mogen overheden onder strikte voorwaarden financiële vergoedingen 

verstrekken (die niet verder gaan dan compensatie met inachtneming van een redelijke winst) in het geval de 

activiteit een dienst van algemeen economisch belang is. Op deze manier kunnen overheden bepaalde 

diensten die een algemeen maatschappelijk belang dienen en waarin de markt dus niet of onvoldoende in 

voorziet alsnog mogelijk maken.  

 

De Colleges signaleren dat de regiomarketing van regio Noordoost-Fryslân onvoldoende door de markt wordt 

opgepakt. De daarvoor te verrichten activiteiten kunnen namelijk niet rendabel en niet op dezelfde 

voorwaarden worden uitgevoerd door reguliere marktpartijen om het beoogde doel te behalen. Hierdoor is 

sprake van marktfalen. Teneinde de doelstellingen, zoals hierboven weergegeven onder ‘inleiding en 

algemeen belang’, te behalen is het noodzakelijk om de activiteiten met betrekking tot de regiomarketing als 

dienst van algemeen economisch belang aan te wijzen en Stichting RMT met de uitvoering daarvan te 

belasten. Regiomarketing en citymarketing onderscheiden zich van reguliere marketingactiviteiten als zij 

alleen worden ingezet om de positie van de gemeente of een regio te versterken in het algemeen belang.  

 

Alleen de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de regiomarketing van de regio Noordoost-Fryslân worden 

aangewezen als dienst van algemeen economisch belang. In het geval de markt in een (specifieke) activiteit 

kan voorzien, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen en afdrukken van marketingflyers, zal Stichting RMT deze op 

de markt inkopen.  



 

 

 

Stichting RMT voert een gescheiden boekhouding zodat inzichtelijk is dat geen kruissubsidiering tot stand 

komt vanuit de overheidsfinanciering aan reguliere (marketing)activiteiten niet zijnde DAEB-activiteiten. In het 

geval sprake is van kruissubsidiering met reguliere economische activiteiten, zal de gemeente deze 

overheidsfinanciering terugvorderen.  

 

 

 

, 

 


