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Excellentie,
Met belangstelling heeft Gastvrij Nederland kennis genomen van het debat dat
u met de Vaste Commissie van Economische Zaken & Klimaat heeft gevoerd
op 23 januari jl. tijdens het AO toerisme. Een serieus, inhoudelijk debat tussen
kabinet en Tweede Kamer, dat naar mening van Gastvrij Nederland recht doet
aan de sector en de uitdagingen en kansen die er zijn.
Gastvrij Nederland waardeert de inbreng van de verschillende Kamerleden, en
is verheugd dat een aantal voor de gastvrijheidssector zeer belangrijke moties
tijdens de stemmingen van 11 februari is aangenomen.
Onder meer de moties over de kwartiermaker toeristische samenwerking, het
invulling geven aan de toeristische visie, de concretisering van de pijlers van
Perspectief2030 en de moties over het uitbouwen van de samenwerking met
medeoverheden en de brancheorganisaties sluiten goed aan bij het eerdere
pleidooi van Gastvrij Nederland voor meer regie en coördinatie door het Rijk
om het groeiend toerisme in goede banen te leiden.

Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW èn MKB Nederland
ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie
van Werkgevers in de Cultuur, HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, IDEA
Independent Dutch Eventmarketing Association, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC
Holland Marketing, Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Royal Schiphol
Group, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging Vrije Theater Producenten VVTP en
VVV Nederland.
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En niet in de laatste plaats is de motie over het specifiek onderzoeken van de
gevolgen van de invoering van de WAB voor de toeristische sector van groot
belang voor de ondernemers. Wij vertrouwen er op dat u dit in nauw overleg
met de minister van Sociale Zaken op zult pakken.
Gastvrij Nederland verzoekt het kabinet om spoedig werk te maken van de
uitvoering van de moties en biedt aan in gesprek te gaan en mee te denken
over de vormgeving van de samenwerking met de sector.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

