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Onderwerp:  BCF Stichting Strandexploitatie Noordkop 2014 - 2017 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, lid c, aanhef en onder, van de 

financiële verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen 

het voorgenomen besluit van het college van B&W om: 

 

1. de inhoud van de BCF SSN voor de periode 2014 – 2017 vast te stellen; 

2. de jaarlijkse bijdrage aan de SSN vast te stellen op € 257.555,25 ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. 

 

Of 

 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of 

bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft 

 

Publiekssamenvatting 

De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft de afgelopen vier jaren de uitvoering van het beheer en 

onderhoud van het strand verzorgd voor de gemeente Den Helder. Voor de komende vier jaren wil de 

gemeente de SSN weer inzetten om het strand schoon, heel en veilig te houden. Hierdoor blijft het strand van 

Den Helder aantrekkelijk voor recreanten én toeristen. Omdat het hier een meerjarige subsidieverplichting is 

dient dit conform de ASV te worden voorgelegd aan de raad in het kader van de zogenoemde wensen- en 

bedenkingenprocedure.  

 

Inleiding 
Het strand van Den Helder is hét visitekaartje voor toeristen en één van de belangrijkste trekkers om bewoners 
in Den Helder te houden en aan te trekken. Het strand moet op orde zijn en daarmee ook het onderhoud en 
beheer, zowel de organisatie als de fysieke omstandigheden (geen rommel, informatiepanelen, toezicht).  
De gemeente heeft in 2008 de oprichting van de SSN geïnitieerd. De stichting is één organisatie voor het 
toezicht en beheer van het strand, werkt efficiënt en kent een sterke aansturing van de strandwerkzaamheden. 
Deze werkwijze sluit nog steeds goed aan bij de ingezette lijn om als regiegemeente te functioneren. 
De SSN is één van de uitvoeringspartners die vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De 
prestatieafspraken die opgenomen zijn in de BCF zijn gebaseerd op de gemeentelijke nota ‘Bestemming Den 
Helder’. Voor de prestaties in deze overeenkomst zijn drie toeristische profielen richtinggevend:  Spannend Den Helder 

 Maritiem Den Helder 

 Gezond Den Helder 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De gezamenlijke doelstelling van gemeente Den Helder en SSN is een aantrekkelijk en veilig strand verzorgen. 
En daarmee een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad en levendige vestigings- en verblijfsplaats. 
Indirect wordt een positieve bijdrage geleverd aan de versterking van het hele economische vestigingsklimaat 
van de stad. En het versterken van de centrumfunctie van Den Helder. 

Het benutten van de unieke ligging van Den Helder (stad omringt door water, zoet en zout) voor het versterken 

van de identiteit van Den Helder. In het verlengde hiervan streeft de gemeente naar een hoogwaardige 

dienstverlening op het strand. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de positieve beeldvorming van Den Helder. 

 

Kader 
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 Nota ‘Bestemming Den Helder’, 2008  Convenant Reddingsbrigade Den Helder – SSN, 4 augustus 2012 (ter inzage gelegd)  De bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2013 zijn onverkort van toepassing. 

 

Het college kan aan een instelling alleen een subsidie verlenen voor een langere periode dan één jaar, wanneer 

dit in overeenstemming is met het resultaat van een daartoe met de raad gevoerde wensen- en 

bedenkingenprocedure. In dit geval betreft het een subsidieverlening voor de duur van vier jaren. 

 

Argumenten 

Door uitvoering van de prestaties door de SSN realiseert de gemeente voor haar inwoners en bezoekers:  Optimaliseren van de strandveiligheid;  Duurzaam in stand houden van de kwaliteit van de strandhygiëne op Blauwe Vlag niveau;  Minimaal behouden van de strandvoorzieningen met een bovenlokale potentie;  Verzorgen van adequate informatievoorziening aan alle partijen die betrokken zijn bij het strand;  Verzorgen van publiciteit en presentatie van het strand. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
In de afgelopen jaren heeft de SSN bewezen dat zij als uitvoeringspartij voor de gemeente meerwaarde heeft 
om het strand aantrekkelijk te maken en houden voor recreanten en toeristen.  
De organisatie achter de Blauwe Vlag, het KMVK, is de afgelopen jaren tevreden over de resultaten van de 
SSN. Dit betekent dat Den Helder inmiddels jaren achtereen de blauwe vlag behaalt op de strandslagen 
Julianadorp, De Zandloper en Duinoord. Sinds 2008, het jaar waarin de blauwe vlag zelfs werd ingenomen, zijn 
er mede door de SSN in samenwerking met de Reddingsbrigade Den Helder belangrijke kwalitatieve stappen 
gezet naar een schoon, veilig en heel strand. Dit voorstel is niet referendabel. De referendumverordening 
gemeente Den Helder 2012, artikel 2 Uitzonderingsbepalingen, lid c, is van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Het jaarlijkse subsidiebedrag van € 257.555,25 is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. 

 

Communicatie 

De overeenkomst wordt door het bestuur van de SSN en wethouder J.K. Visser ondertekend. En er wordt een 

persbericht verzonden. 

 

Realisatie  De raad wordt geïnformeerd als het college eventueel wensen en bedenkingen niet overneemt in zijn 

besluitvorming.  Indien de raad geen wensen en bedenkingen heeft dient definitieve besluitvorming plaats te vinden door 

uw college ten aanzien van het aangaan van de budgetsubsidieovereenkomst.   Indien de raad wel wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van het voorstel, dient met inachtneming 

daarvan besluitvorming plaats te vinden. 

 

 

 

Den Helder, 17 december 2013.  

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


