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Naar aanleiding van het bestuursakkoord “Samen Ommen” en een opdracht 
van de gemeenteraad in de raadsvergadering van 27 juni 2019 is de 
gemeente Ommen gaan verkennen hoe de promotie van Ommen in de 
toekomst kan worden geborgd. 

Met het opstellen van een positionerings-KOMPAS is het belang van promotie en 
marketing vervolgens onderstreept. Daaruit kwam ook naar voren dat de werkelijke 
uitvoering zou moeten liggen bij een nog in te richten uitvoeringsorganisatie. 
Succesfactor hierin zou een door stakeholders gedragen aanpak en inhoud van 
de promotie zijn. Om te onderzoeken of hier draagvlak voor is heeft Libertas 
Advies een verkenning gedaan naar “Draagvlak en inrichting van een toekomstige 
uitvoeringsorganisatie promotie”. De conclusie uit deze verkenning was dat er 
voldoende draagvlak is voor een uitvoeringsorganisatie en om de promotie via “Hart 
van het Vechtdal” voort te zetten. Het advies uit het rapport van Libertas Advies was 
om te starten met een kleine groep stakeholders voor het opzetten van een (externe)  
uitvoeringsorganisatie. 
Eind 2021 heeft het Citymarketingcollectief de opdracht gekregen met deze kleine groep 
stakeholders een meerjarenplan te maken. Een projectgroep onder leiding van een 
kwartiermaker is in 2022 gestart met de opzet van dit meerjarenplan op hoofdlijnen en 
te komen tot de oprichting van een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een stichting 
Marketing Ommen.

 1. Aanleiding
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 2.  Belang van 
marketing

De marketing van Ommen verdient speciale aandacht gelet op 
het belang van toerisme voor de economie en de activiteiten 
van de gemeenschap in de verschillende kernen. 
Recent onderzoek door adviesbureau BRO voor de 
Ontwikkelstrategie centrum Ommen noemde de volgende 
cijfers: De gemeente Ommen telt ruim 18.000 inwoners, 
waarvan er ruim 12.600 in de kern Ommen wonen. In 
2030 telt de gemeente Ommen volgens prognoses van 
bevolkingsonderzoek Primos circa 18.500 inwoners. 
Het aantal bezoekers aan de gemeente Ommen en het 
belang daarvan voor de economie is groot. Toeristen 
besteden in Ommen jaarlijks circa € 2,5 miljoen aan dagelijkse 
producten en € 2,3 miljoen aan niet-dagelijkse producten. 
Het Vechtdal telt jaarlijks bijna 2,5 miljoen overnachtingen 
waarvan er 700.000 in Ommen plaatsvinden. (2019, bron: 
kennisplatformoost)
Gemeente Ommen kan met een actieve aanpak van promotie en 
marketing aansluiten op de ambitie van de Regio Zwolle om in 
2030 de 4e economische topregio van Nederland te zijn.
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De hoofddoelen die de projectgroep heeft geformuleerd 
voor promotie en marketing Ommen zijn: 
•  Gezamenlijk Ommen als hart van het Vechtdal op de 

kaart zetten;
•  Professionaliseren van de promotie en marketing van 

Ommen als hart van het Vechtdal;
•  Kiezen voor een doelgroepenaanpak die past bij de 

ambitie van de gemeente Ommen.
 3. Uitgangspunten

Een Uitvoeringsorganisatie voor promotie en marketing in de gemeente Ommen kan de 
herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Ommen als hart van het Vechtdal vergroten.

De uitvoeringsorganisatie kan Ommen en omgeving verder ontwikkelen door:
a. de aantrekkelijkheid en concurrentiekracht te versterken, de stad en omgeving te 

profileren en te vermarkten via gerichte promotie, lobby, acquisitie en het faciliteren 
van partners.

b. interne promotie: het vergroten van de kennis over en trots op de stad Ommen, de 
kernen en het buitengebied, onder bewoners en bedrijven in deze gemeente en 
regio. Daarbij zal de stichting fungeren als een publiek-private samenwerking, een 
partnerschap tussen de gemeente Ommen en private partners, welk partnerschap 
toekomstige ontwikkelingen zal stimuleren.
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De stichting richt zich op de volgende 
kerntaken:
a. merkmanagement: het ontwikkelen, 

beheren, activeren en exploiteren van 
het merk Ommen

b. het ondersteunen van de 
partners in hun marketing en 
communicatiekracht. Het initiëren en/
of organiseren van activiteiten zoals 
evenementen, congressen, beurzen en 
tentoonstellingen

c. het stimuleren van bedrijven, 
organisaties en inwoners om bij te 
dragen aan de versterking van het merk 
Ommen

d. het ondernemen van activiteiten gericht 
op het versterken van een positief 
zelfbeeld

e. monitoring en effectmeting,
f. het voorzien in bepaalde 

servicediensten;
g. het programmatisch en functioneel 

verbeteren van Ommen, inclusief het 
vergroten van de samenwerking tussen 
de partners in Ommen;

h. het genereren van financiële middelen 
door exploitaties.
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 4. Positionering
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Omgevingsvisie Ommen (2021):  
groene, gastvrije, gezonde en 
geïnspireerde gemeente
In de omgevingsvisie is de missie van 
de gemeente Ommen vastgelegd in de 
tekst: ‘Ommen ontwikkelt zich op basis 
van haar kernkwaliteiten tot groene, 
gastvrije, gezonde en geïnspireerde 
verblijfsgemeente.’

Uitgangspunten uit Positionerings
KOMPAS Ommen (2019)
• de promotie van Ommen dient zich 

lokaal te richten op eigen inwoners 
(waaronder de jeugd), ondernemers en 
bezoekers.

• de promotie regionaal richt zich op 
bewoners of inwoners / bezoekers / 
ondernemers / toeristen vanuit het 
omliggende gebied.

• met het verder uitrollen van de slogan 
en de huisstijl “Ommen hart van het 
Vechtdal” kunnen activiteiten en 
evenementen in Ommen via online 
en offline mediakanalen, pers en PR-
werkzaamheden worden gepromoot.

Twee documenten zijn leidend voor de gewenste positionering van Ommen. 
De projectgroep heeft op basis hiervan een omschrijving gemaakt van Ommen.

Voor het aantrekken van potentiële bewoners, bedrijven en werknemers, is geadviseerd 
om de reeds bestaande positionering “Ommen, Hart van het Vechtdal” voort 
te zetten. Waar mogelijk is er samenwerking met Vechtdal Marketing, dit is een 
samenwerkingsorganisatie van ondernemers en gemeenten in het Vechtdal, die ook van 
de gemeente Ommen de opdracht heeft om Vechtdal Overijssel aantrekkelijk op de kaart 
te zetten, bij toeristen in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Omschrijving Ommen
Ommen is een stad met een groot buitenbied van kernen, landgoederen en een 
agrarisch gebied. Er is een veelzijdig aanbod aan verblijfsaccommodaties, evenementen, 
activiteiten en een gevarieerd winkelaanbod. Ommen is rijk aan natuur en historie. 
Fietsen, wandelen en varen kan heel goed in Ommen. Met name in het toeristisch (hoog)
seizoen wordt de inwoner en bezoeker in Ommen een gevarieerd en divers programma 
met evenementen aangeboden. Mede door de inzet van ondernemers en vrijwilligers 
ervaren inwoners en bezoekers Ommen als een ware belevenis. Bovenstaande in combinatie 
met de prachtige natuur maakt Ommen tot een geliefde plek om te verblijven.
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De projectgroep die het initiatief neemt voor de oprichting van de Stichting 
Marketing Ommen bestaat uit vertegenwoordigers van/uit:  
Platform Recreatieondernemers, Ondernemersvereniging Ommen, 
Ondernemersfonds Centrum Ommen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Ommen en de Cultuursector.  
De projectgroep wordt ondersteund door Linda Rinsma van gemeente Ommen 
en Dick de Jong als kwartiermaker.

 5.  Uitgangspunten 
projectgroep

“Door onze krachten te bundelen worden kosten verlaagd,  
middelen beter besteed en een groter effect behaald.  

Samen zetten we onze schouders eronder!” 
(Rinie Henning, voorzitter Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen, 2022)
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Uitgangspunten voor een stichting Marketing Ommen:
• Ommen op 1. Ommen verdient het om apart en onderscheidend de 

aandacht te geven aan promotie en marketing. Zonder Ommen is er 
geen hart van het Vechtdal.

• We willen de promotie en marketing van Ommen beter organiseren, 
We willen meer samenwerking dan nu het geval is met alle 
organisaties met eigen websites en activiteiten.

• De Marketing van Ommen moet toekomstbestendig en autonoom 
zijn, dus niet afhankelijk van anderen buiten gemeente Ommen. Er is 
aandacht voor de hele gemeente Ommen, zowel het centrum als het 
buitengebied.

• Marketing Ommen als paraplu ondersteunt de bestaande 
activiteiten van ondernemers en instellingen of organisaties, en helpt 
activiteiten te ordenen. Hiermee werken we aan seizoensverlenging 
en voorkomen we overlap van activiteiten in Ommen en het Vechtdal.

• Marketing Ommen draagt bij aan betrokkenheid van inwoners en 
inzet van onderwijs en vrijwilligers.
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 6.  Activitieiten

Er zijn mogelijkheden om basisactiviteiten onder te 
brengen in een stichting Marketing Ommen:
• Toeristische informatie Ommen, de stichting 

Marketing Ommen kan bestaande activiteiten 
ondersteunen met één basiswebsite met een 
overzicht van alle activiteiten in Ommen. Daarnaast 
is te denken aan het produceren van media als het 
(zomer-) magazine en een eigen huisstijl Ommen. 
Het nieuwe Toeristisch Informatie Punt (TIP) dat 
per april 2022 openging in het Cultuur Historisch 
Centrum is een centraal punt voor informatie aan 
inwoners en bezoekers.

• Evenementenagenda, het beleid van de gemeente 
Ommen is gericht op seizoensverlenging en 
spreiding. De stichting Marketing Ommen kan 
ondersteunen bij de organisatie en planning van 
evenementen.

• Cultuur/erfgoed, activiteiten op gebied van 
cultuur, zoals de evenementenkalender, maar 
ook het materiele en immateriële erfgoed op een 
aansprekende manier promoten.

• Website Ommen, www.hartvanhetvechtdal.nl is het 
startpunt voor verkenning van aanbod in Ommen, 
en bundelt het aanbod. De website bestaat al, krijgt 
nieuwe aandacht en actuele inhoud.

• Promotie binnenstad Ommen. De stichting 
Marketing Ommen houdt nauw contact met 
Ondernemersfonds Centrum Ommen en betrekt 
deze bij de ontwikkeling van plannen, zoals een 
Jaarplan Marketing Ommen. 

• Promotie buitengebied en kernen Ommen.  
De stichting Marketing Ommen betrekt ondernemers 
in het buitengebied en de kernen bij de ontwikkeling 
van plannen, zoals een Jaarplan Marketing Ommen.

Er is beleid nodig voor de activiteiten van de stichting Marketing Ommen. Een 
Meerjarenplan en een Jaarplan leggen daarvoor de basis. Uitgangspunten 
zijn het opstellen van een actuele activiteitenagenda en bezoekersinformatie, 
zowel online als offline.
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Concrete doorlopende activiteiten 
Promotie Ommen:
• Contentbeheer website, social media
• Coördineren activiteitenagenda
• Verbinden met Toeristisch Informatie 

Punt (TIP)
• Ontwikkelen promotie activiteiten 

Ommen, zoals zomermagazine, 
adverteren, beursdeelname, organiseren 
activiteiten voor pers, uitwisseling tussen 
ondernemers over promotie Ommen

• Coördineren evenementen, 
vergunningsondersteuning

• Fondsenwerving voor Marketing 
Ommen, bijvoorbeeld met 
arrangementen
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 7.  Organisatie

Marketing Ommen krijgt vorm als een stichting in een 
Raad van Toezicht model. De partners zijn daarmee op 
afstand, maar zijn wel betrokken.  
Een Marketingcoördinator (zijnde directeur-bestuurder) 
coördineert, ontwikkelt jaarplannen, stuurt uitvoering aan 
en beheert budget. 
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Er is afstemming met partners in een overleg 
waarbij een jaarplan wordt voorgelegd. 
Zo ontstaat lijn en professionaliteit in de 
marketing en promotie van Ommen en 
dat voorkomt versnippering. De leden van 
de Raad van Toezicht hebben affiniteit met 
Ommen en expertise met onder andere 
toerisme en recreatie, cultuur, detailhandel 

en bedrijfsleven, agrarische sector, 
marketing en promotie.
 
Zodra een Marketingcoördinator door de 
Raad van Toezicht is aangesteld, zal nadere 
verdieping worden gegeven aan het 
meerjarenplan en een jaarplan. 
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Samenwerking
Samenwerking en draagvlak zijn belangrijk 
om Marketing Ommen goed uit te werken. 
Hierbij vragen de volgende punten om 
aandacht:
• De gemeente Ommen steunt de 

stichting Marketing Ommen. Het 
College van B&W en de gemeenteraad 
worden op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de stichting Marketing 
Ommen.

• De organisaties en platforms die actief 
zijn met promotie en marketing van 
Ommen zijn heel divers, ze worden als 
partners betrokken bij de voorbereiding 
en uitwerking van jaarplannen voor 
Marketing Ommen. 
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Een passend budget is nodig om de doelstellingen met 
betrekking tot de marketing van Ommen te realiseren. Er is 
met het Ondernemersfonds Centrum Ommen al ervaring 
opgedaan met een onafhankelijke centrummanager die 
als coördinator en vast aanspreekpunt fungeert. Dat is een 
goed voorbeeld voor de opzet van het model voor de 
marketing van Ommen met een Marketingcoördinator. 

 8.  Financiën

Er is sprake van twee soorten kosten. Operationele kosten en marketing/mediabudget. 

Operationele kosten
De Marketingcoördinator zal als vast aanspreekpunt fungeren en valt onder operationele 
kosten. Naast de operationele kosten voor deze Marketingcoördinator zal er waar nodig 
een medewerker worden aangetrokken die werkzaamheden kan vervullen zoals het 
beheer/vullen van de website en sociale media. De operationele kosten worden geraamd 
op € 60.000,- per jaar.

Marketing/mediabudget
Naast operationele kosten is er budget nodig voor marketing en media zelf.  
Dit zijn kosten voor o.a. evenementenkalenders, activiteitenagenda’s, citymaps, 
magazines, flyers, hosting website, folders en ander promotiemateriaal. Deze kosten 
werden voorheen door de gemeente Ommen gemaakt maar dit zal door de stichting 
Marketing Ommen worden overgenomen/opgepakt. 

Dit betekent dat er binnen de gemeente Ommen bepaalde kosten niet meer worden 
gemaakt. Daarnaast zal dit voor medewerkers in de ambtelijke organisatie enige 
ontlasting zijn in (marketing)werkzaamheden. De gemeente Ommen blijft uiteraard 
samenwerkingspartner en kan een beroep doen op de stichting Marketing Ommen.  
De kosten voor marketing/mediabudget worden geraamd op € 90.000,- per jaar.

De totaal geraamde kosten voor een Marketingcoördinator, de organisatie en het budget 
voor marketing/media, zijn (€ 60.000,- + € 90.000,- =) € 150.000,-  per jaar.
De gecoördineerde aanpak via de stichting biedt nadrukkelijk voordelen. Partijen die 
in willen zetten op promotie/marketing hebben de mogelijkheid om samen te werken 
en hoeven geen apart marketingbureau in te huren. Zij kunnen gebruikmaken van 
de stichting Marketing Ommen en hoeven zo bijvoorbeeld enkel kosten te maken 
voor drukwerk. Hiermee wordt samenwerken aantrekkelijk en is het makkelijker 
voor organisaties om e.e.a. te bekostigen. Door samen te werken zal ook er minder 
versnippering zijn. 
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Het behoeft een structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeente 
Ommen om een Marketingcoördinator in te zetten en de 
continuïteit te verzekeren. 

Hieronder het benodigde budget voor de komende vier 
jaren, als basis voor een solide marketing van Ommen. Het 
verdient de voorkeur om de gemeentelijke bijdrage via een 
subsidiebeschikking met voorwaarden te verlenen. 

STICHTING MARKETING OMMEN

2023 2024 2025 2026

Operationele kosten 60.000 60.000 60.000 60.000

Marketing/Mediabudget 90.000 90.000 90.000 90.000

Totaal 150.000 150.000 150.000 150.000
 
MARKETING/MEDIABUDGET

De operationele kosten bestaan uit kosten voor huisvesting en de 
Marketingcoördinator.

Bijlage 2 bestaat uit een overzicht waarin wordt genoemd wat 
de historische en huidige uitgaven van de gemeente Ommen 
zijn op het gebied van marketing/promotie. Dit tezamen geeft 
een realistisch beeld wanneer de gemeente Ommen zelf de 
marketing/promotie zou uitvoeren. Daarnaast wordt de bijdrage 
van partners aan promotie en marketing van Ommen en kansen 
voor fondsenwerving omschreven. 

De voorgestelde statuten benoemen in artikel 2 dat de stichting 
haar werkzaamheden verricht op basis van een door het 
bestuur opgesteld Meerjarenplan Marketing Ommen, waarvoor 
vervolgens de gemeenteraad de structurele middelen voor de 
uitvoering ervan ter beschikking stelt.

Tijdpad: De projectgroep heeft de wens 
dat de Stichting Marketing Ommen 
in het voorjaar van 2023 operationeel 
wordt. Dat betekent dat de werving van 
de leden van de Raad van Toezicht en de 
Marketingcoördinator voor die tijd zal starten.
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VOORBEELD profielen  
Marketing Ommen

Marketing Ommen krijgt vorm als stichting in een Raad 
van Toezichtmodel. De belanghebbenden zijn daarmee 
wat meer op afstand. Een Marketingcoördinator die als 
directeur-bestuurder coördineert, jaarplannen ontwikkelt, de 
uitvoering aanstuurt, en het budget beheert. Er is afstemming 
met partners in een overleg waarbij een jaarplan wordt 
voorgelegd. Dit brengt lijn en professionaliteit in de promotie 
van Ommen en voorkomt versnippering. De leden van de 
Raad van Toezicht hebben affiniteit met Ommen en expertise 
met toerisme en recreatie, cultuur, detailhandel, agrarische 
sector, marketing en promotie.

  Bijlage 1: 
Profielen

Profielen Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht dienen 
personen te zijn die geacht kunnen worden 
over persoonlijke deskundigheid en/
of goede contacten op het gebied van 
de werkzaamheden van de stichting te 
beschikken. Zij dienen te voldoen aan de 
voor de betreffende functie opgestelde 
profielschets(en). Van de leden van de 
Raad van Toezicht wordt een actieve 
participatie verwacht, alsmede een actieve 
behartiging van de breedte van hun 
netwerk.

We zoeken een voorzitter en twee leden 
voor de Raad van Toezicht van de Stichting 
Marketing Ommen. Financiële kennis is 
handig maar niet noodzakelijk voor alle 
leden.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht
• Ervaren voorzitter en/of toezichthouder
• Achtergrond in of ervaring met publieke 

sector
• Affiniteit met marketing en promotie
• Affiniteit met Ommen en Vechtdal, de 

regio Zwolle

Profiel lid Raad van Toezicht 1
• Ervaring in de sector toerisme en 

recreatie, ook in buitengebieden
• Ervaring met marketing en 

communicatie
• Ervaring met bestuur en of toezicht
• Affiniteit met Ommen en Vechtdal, de 

regio Zwolle

Profiel lid Raad van Toezicht 2
• Ervaring in of met de detailhandel
• Ervaring met marketing en 

communicatie
• Ervaring met bestuur en of toezicht
• Affiniteit met Ommen en Vechtdal, de 

regio Zwolle
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Profiel Marketingcoördinator
We zoeken een Marketingcoördinator die ‘vooruit wil’, die als motor fungeert en de nieuwe 
Stichting Marketing Ommen verder ontwikkelt, een verbinder voor Ommen en de regio 
Vechtdal en Zwolle. Ervaring met marketing en promotie van gebieden is nodig om als 
goede verbinder op te treden. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Affiniteit met 
Ommen en het Vechtdal. 

De Marketingcoördinator neemt als directeur-bestuurder van stichting Marketing Ommen 
de volgende thema’s voor zijn of haar rekening, behoudens de statutair vastgelegde 
beperkingen:
- Financiën
- Huisvesting
- Human Resource Management
- Fondsenwerving
- Beleidsoverleg met gemeente/kern- en dorpsraden/instanties

Rol/taakverdeling
De nog te werven Marketingcoördinator geeft straks leiding aan vrijwilligers (al dan niet 
in werkgroepen georganiseerd) en leveranciers/opdrachtnemers en kan daarbij gebruik 
maken van de toezichthouders en van de adviseur van de gemeente Ommen. De 
Marketingcoördinator stuurt de werkgroepen aan. Bepaalde thema’s in de uitvoeringstaken 
worden gedelegeerd aan trekkers die uit het vrijwilligersbestand worden gerekruteerd. De 
Marketingcoördinator instrueert deze trekkers, verstrekt uitvoeringsopdrachten en volgt de 
voortgang. De Marketingcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de nog op te richten 
werkgroepen Dienstverlening, PR & Communicatie en Evenementen. De werkgroepen 
maken op verzoek beleidsvoorstellen voor het desbetreffende thema en ondersteunen de 
Marketingcoördinator bij zijn uitvoeringstaken.
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  Bijlage 2: 
Bijdrage gemeente en 
partners

Bijdrage Gemeente Ommen 

Ten tijde van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg werd 
marketing/promotie door de afdeling communicatie van de 
gemeente uitgevoerd. In 2018 voor het laatst via “Hart van het 
Vechtdal”, daarna is Ommen als zelfstandige gemeente verder 
gegaan en is er geen promotie meer geweest zoals die ten tijde 
van de bestuursdienst bestond. Sinds 2019 kent de gemeente 
Ommen geen actieve promotie via Hart van het Vechtdal. 

In 2022 is door de gemeente Ommen aan marketing/promotie 
een bedrag uitgegeven van totaal ca. € 53.000,- . Dit zijn kosten 
gemaakt voor o.a. de website Hart van het Vechtdal, (doorlinken/
hosting/onderhoud/backup) en kosten voor uitgaven van 
magazines zoals het Zomermagazine en De Ommer.

Zou de gemeente de promotie via Hart van het Vechtdal zelf doen, 
dan zouden er naast het bedrag van € 53.000,- kosten bij komen 
voor promotiemateriaal. Gebaseerd op uitgaven uit 2018 voor 
advertenties, flyers, evenementenkalenders, acties, bezoekersgids, 
content, Sociale Media e.d. zou dit een bedrag zijn van ca. € 23.000,-. 

In totaal zou de gemeente jaarlijks minimaal € 75.000 aan kosten 
maken voor marketing en promotie als zij dit zelf zou uitvoeren. 
Dit bedrag staat los van de kosten die daar bovenop komen voor 
personeel (fte’s), zoals een marketingmedewerker.

Door de oprichting van de Stichting Marketing Ommen wordt 
de huidige ambtelijke belasting op het gebied van promotie/
marketing lager.
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De benodigde gemeentelijke financiële bijdrage 
voor de stichting Marketing Ommen willen we 
hierbij nadrukkelijk in het juiste perspectief plaatsen: 
niet alleen komen hiermee diverse gemeentelijke 
ambtelijke kosten te vervallen, deze bijdrage biedt 
vooral een solide basis voor een professionele 
marketingorganisatie die Ommen sterker op de 
kaart gaat zetten. Het economisch belang van deze 
structurele gemeentelijke bijdrage is ook evident: 
afgezet tegen circa €4,8 miljoen bestedingen 
door bezoekers in Ommen en €2,5 miljoen 
jaarlijkse overnachtingen in het Vechtdal, zal een 
samenhangende promotie- en marketingaanpak van 
wat Ommen te bieden heeft veel voordelen opleveren. 
De huidige versnipperde aanpak van de promotie van 
Ommen wordt gebundeld en samenwerkingspartners 
kunnen hiervan profiteren, waardoor de 
promotieslagkracht van Ommen wordt versterkt.

Natuurlijk staat de gemeente niet alleen voor deze 
opgave, maar trekt zij hierin samen op met andere 
partijen die Ommen willen promoten: het is dan 
ook een bijzondere kans dat na vele jaren overleg 
over dit vraagstuk alle stakeholders de oprichting 
van de nieuwe stichting van harte ondersteunen en 
de gemeente vragen hierin voortvarend besluiten te 
nemen.

De gemeente draagt zorg voor de financiële basis 
van de nieuwe stichting. Naast de bijdrage door de 
gemeente dragen de centrumondernemers zelf bij 
door jaarlijks via de Stichting Ondernemersfonds 

Centrum Ommen circa €100.000,- in de promotie en 
versterking van het centrum van Ommen te investeren. 
Het ondernemersfonds wil voor de marketing van 
het centrum nadrukkelijk samen gaan optrekken met 
de nieuwe stichting om daarmee de promotie van 
Ommen als geheel verder te versterken. Daarnaast 
verwachten wij dat bij een professionele promotie van 
onderscheidende initiatieven de kansen toenemen op 
sponsoring en evt. externe projectsubsidies.

Daarbij zien we kansen in de samenwerking met de 
provincie: dankzij een goede samenwerking tussen 
de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen 
en de gemeente is de provincie Overijssel al diverse 
malen bereid gebleken deze samenwerking in het 
centrum van Ommen actief te ondersteunen: in 2020 
en 2021 is reeds €85.000,- subsidie toegekend voor de 
centrumaanpak en is voor €65.000,- aan subsidiecrisis 
arrangementen door de provincie uitgekeerd. In 
september van dit jaar heeft de provincie opnieuw een 
financiële bijdrage van €100.000,- toegezegd om het 
centrum een verdere impuls te geven.  
Als de nieuwe stichting Marketing Ommen erin 
slaagt operationeel onderscheidende initiatieven te 
nemen (bijvoorbeeld t.a.v. social media/website en de 
seizoensverlenging), verwachten wij dat hiervoor vanuit 
de provincie nieuwe subsidiemogelijkheden gaan 
ontstaan. Aangejaagd door de nieuwe stichting zal 
de samenwerking tussen stakeholders zo veel nieuwe 
kansen en impulsen voor Ommen kunnen opleveren.

Bijdrage partners Ommen en economische meerwaarde  
stichting Marketing Ommen




