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Geamendeerd raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 19 juni 2017

Besluit nummer

: RB17.0020

Onderwerp

: Beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist!

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0027 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 9 mei 2017;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op
29 mei 2017;
besluit:
1. het beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist! vast te stellen dat Bestemming Den Helder, nota
Recreatie en Toerisme (2008), beleidsnota Den Helder gevierd! (2005) en de nota Kamperen bij de
Boer (2013) vervangt, met dien verstande dat:
a. een beleidsuitgangspunt op bladzijde 9 (infrastructuur) van het beleidskader wordt toegevoegd
dat luidt als volgt: alle fietsroutes worden voorzien van oplaadpalen die worden gevoed
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door groene energie ;
b. het derde beleidsuitgangspunt op bladzijde 13 van het beleidskader als volgt wordt aangevuld:
in samenwerking met ‘Holland boven Amsterdam’ en stichting ‘Top van Holland’ worden
ondernemers gestimuleerd tot onderlinge samenwerking en een vernieuwend aanbod van
(overnachting)arrangementen, en in de marketing wordt speciale aandacht besteed aan
2
zorgtoerisme.
2. op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid c, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder, het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de meerjarige
subsidieovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) voor de periode 2018-2021 vast
te stellen op basis van de doelstellingen in het beleidskader en op basis van de in de begroting 20182021 opgenomen bedragen (nadat deze door de raad is vastgesteld).

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 19 juni 2017.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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Amendement van de fractie van het CDA met kenmerk: AM17.00016.
Amendement van de fractie van het CDA met kenmerk: AM17.00017.
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