
 

 1 

Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en 
de Stichting Top van Holland 2014-2015 
20 november 2013 

 
Ondergetekenden: 
1. de gemeente Schagen, ten deze krachtens artikel 171, lid 1,  Gemeentewet rechtsgeldig 
vertegenwoordigd haar burgemeester, mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, handelende ter 
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van Schagen van …(datum)…, 
…(kenmerk)…; 
  
2. de gemeente Den Helder, ten deze krachtens artikel 171, lid 1,  Gemeentewet rechtsgeldig 
vertegenwoordigd haar burgemeester, de heer Koen Schuiling, handelende ter uitvoering van het 
besluit van burgemeester en wethouders van Den Helder van …(datum)…, …(kenmerk)…, en 
 
 
3. de gemeente Hollands Kroon, ten deze krachtens artikel 171, lid 1,  Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd haar burgemeester, de heer J.R.A. Nawijn, handelende ter uitvoering 
van het besluit van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon van …(datum)…, 
…(kenmerk)…,; 
 
hierna gezamenlijk te noemen: de Kopgemeenten; 
 
en 
 
4. De Stichting Top van Holland, in deze rechtsgeldig krachtens haar statuten vertegenwoordigd 

door de directeur  
(hierna: de RVVV) 

 
Overwegende dat, 
 
- de Kopgemeenten aan de RVVV reeds een groot aantal jaren subsidie beschikbaar hebben gesteld 
voor de bevordering van toerisme en recreatie in de Kop van Noord-Holland; 
- de Kopgemeenten de subsidie aan de RVVV in ieder geval voor de jaren 2014 en 2015 willen 
continueren, waarbij wordt omschreven en vastgelegd welke prestaties voor de beschikbare subsidie 
worden geleverd;  
 
Zijn het volgende overeengekomen: 
 
Algemene begrippen 
 

Kopgemeenten De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 
  
Stuurgroep Samenwerking 
RVVV 

Stuurgroep bestaande uit de portefeuillehouders toerisme van de 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 
 

Kernteam Team bestaande uit de ambtelijk medewerkers toerisme van de 
gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

  
  
Accountant (als bedoeld in 
artikel 9, sub c) 

Een accountant die gerechtigd is een accountantsverklaring af te 
leggen zoals bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid van het Burgerlijk 
Wetboek, namelijk een AA of registeraccountant. 

  
Kalenderjaar Ieder kalenderjaar binnen de samenwerkingsovereenkomst. 

 
Looptijd Totale looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst, in dit geval  

01-01-2014 tot en met 31-12-2015. 
 

Contractsubsidie Een subsidie die aan een instelling wordt verleend op basis van een 
één- of meerjarige overeenkomst waarin de door de instelling in het 
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kader van beleidsgestuurde contractfinanciering te leveren activiteiten 
en prestaties zijn vastgelegd. 
 

Coördinerende gemeente Gemeente Schagen. 
 
  
 
Artikel 1 Doel en bestemming van de te verlenen contractsubsidie. 
De Kopgemeenten verlenen de RVVV ieder voor zich een contractsubsidie met het oogmerk aan de 
volgende drie hoofdresultaatgebieden uitvoering te geven: 

1. Gastheerschap regio Kop van Noord-Holland; 
2. Gebiedspromotie regio Kop van Noord-Holland; 
3. Specifieke regionale projecten. 

 
Artikel 2 Hoogte en duur van de te verlenen contractsubsidie 

1. De door de gemeenten te verlenen contractsubsidie voor de uitvoering van de in artikel 1 
genoemde drie hoofdresultaatgebieden en de bijbehorende prestatie afspraken (Bijlage 1) 
bedraagt voor 2014 in totaal € 323.729,48. Deze subsidie wordt verdeeld over de 
Kopgemeenten, op de wijze zoals in Bijlage 1 omschreven.  
 

2.  In 2014 heeft de RVVV de financiële ruimte om haar organisatie compacter te maken en 
digitaal om te vormen en daarmee een efficiencyslag te maken. Op de door Kopgemeenten 
voor 2015 in principe tot het maximum van de door hen vastgestelde jaarschijf 2014 te 
verlenen subsidie wordt een korting doorgevoerd van 15%. 

 
Artikel 3 Toetsing 
De te behalen doelen en  prestaties die gekoppeld zijn aan de drie hoofdresultaatgebieden zoals 
vermeld in artikel 1 van deze overeenkomst (Bijlage 1), zullen tijdens en na ieder jaar worden getoetst 
op basis van het activiteitenplan, de voortgangsrapportages en de jaarrekening, uit te brengen door de 
RVVV. Deze toetsing wordt gedaan door de Stuurgroep Samenwerking RVVV.  
 
Artikel 4 Rol coördinerende gemeente 
De gemeente Schagen wordt aangewezen als coördinerende gemeente, en heeft daarmee de 
volgende taken: 

a. Het in ontvangst nemen en doorsturen van en het eventueel adviseren over door de 
RVVV aan de Kopgemeenten te overleggen stukken, conform artikel 9 van deze 
overeenkomst); 

b. Het plannen en organiseren van bijeenkomsten van de Stuurgroep Samenwerking 
RVVV, indien één van de Kopgemeenten een bijeenkomst wenst, met het oog op de 
toetsing op het behalen van de doelstelling en prestaties als bedoeld in artikel 3 van 
deze overeenkomst. De verzoekende gemeente vermeldt het (de) onderwerp(en) van 
gesprek. 

c. Het plannen en organiseren van overleg tussen de Kopgemeenten en de RVVV, indien 
één van de gemeenten of de RVVV dit wenst, met als voorwaarde overlegging van 
agendapunten. 

 
Artikel 5 Overige bepalingen 

a. De RVVV dient bij iedere Kopgemeente voor 1 maart 2014 de subsidieaanvraag voor 
2015 in; 

b. Ten minste één keer per jaar, in september, vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de 
Stuurgroep Samenwerking RVVV en de RVVV over de uitvoering van deze 
overeenkomst en de prestaties binnen de hoofdresultaatgebieden 

c. Voor 1 juli 2015 worden de voorbereidingen getroffen voor het eventueel vervolg op 
deze samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016.  

d. De Kopgemeenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden vastgelegd in de prestatieafspraken 2014 - 2015 door 
dit besluit of in opdracht van de RVVV; 

e. In de door iedere gemeente afzonderlijk af te geven subsidiebeschikking zullen in ieder 
geval de artikelen 7 t/m 9 van deze overeenkomst opgenomen worden.  
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d. De prestatieafspraken 2014 – 2015 (Bijlage 1) bij deze overeenkomst en de begroting 
van de RVVV waarop bijlage 1 is gebaseerd  (Bijlage 2) over 2014 waarop deze 
overeenkomst is gebaseerd, maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 

 
Artikel 6 Uitbetaling subsidie 

 
De jaarlijkse contractsubsidie wordt door iedere gemeente afzonderlijk in 2 termijnen aan de RVVV 
uitbetaald, namelijk:  80% voor 15 februari 2014 en respectievelijk 2015 ;  20% als laatste termijn van ieder contractjaar, welke afhankelijk is van het al dan niet behalen 

van de prestaties, zoals vermeld in Bijlage 1 van deze overeenkomst.  
 
Artikel 7 Verlaging en intrekking contractsubsidie 

1. In aanvulling op de terzake geldende bepalingen zoals opgenomen in de Algemene wet 
bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening van de Kopgemeenten kan de 
contractsubsidie per gemeente in de volgende omstandigheden worden verlaagd en/of 
ingetrokken: 
a. indien één of meerdere prestatie afspraken in bijlage 1 niet of onvoldoende worden 

nagekomen; 
b. indien één of meerdere doelstellingen zoals vermeld in artikel 1 niet of onvoldoende 

worden uitgevoerd; 
c. indien de totale ondernemersbijdrage aan de RVVV Top van Holland vanaf 1 januari 2015 

lager is dan het niveau van 2012. In 2012 was de ondernemersbijdrage begroot op  
€ 90.000,-. 

2. De Kopgemeenten behouden zich het recht voor om de overeenkomst per 2015 te 
heroverwegen, dan wel de subsidierelatie met de RVVV geheel te beëindigen, zulks naar 
aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het oprichten van een gezamenlijke 
backoffice voor de (R)VVV’s in Noord-Holland Noord en de destinatiemarketing binnen 
Leisure Board. 

 
Artikel 8 Overlegging stukken 
De RVVV dient de volgende stukken via de coördinerende gemeente aan de Kopgemeenten te 
overleggen: 

a. jaarlijks vóór 1 december het activiteitenplan voor 2015; 
b. 2 maal per jaar, te weten voor 1 juli en voor 1 januari een schriftelijke 

voortgangsrapportage met de behaalde doelen en prestatie afspraken en een prognose 
van de te behalen doelen en prestatie afspraken voor het resterende deel van de looptijd; 

c. vóór 1 april van 2015 en 2016 een jaarrekening en een accountantsverklaring zoals 
bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het voorgaande jaar. In 
het verslag van de accountant dient aandacht te worden besteed aan de doelmatigheid en 
de rechtmatigheid van de besteding van de verkregen subsidie. 

 
Artikel 9 Geschillen 
Een verschil van mening tussen partijen ter zake van de uitleg en uitvoering van deze overeenkomst 
zal zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs 
minnelijke weg kan worden opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Mocht één van de partijen 
besluiten een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is ter zake van het geschil bevoegd de 
rechtbank Noord-Holland. 
 
Schagen, januari 2014. 
 
De Kopgemeenten,      De Stichting Top van Holland, 
 
De Burgemeester van de gemeente Schagen,   De directeur 
 
 
Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen    De heer/mevrouw  
 
 
De Burgemeester van de gemeente Den Helder, 
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Dhr. Koen Schuiling 
 
 
 
De Burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, 
 
 
 
Dhr. J.R.A. Nawijn 
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Bijlage 1: 
Prestatieafspraken 2014-2015 

 
Inleiding 
De kerntaken van de Regio VVV Top van Holland (RVVV) zijn gastheerschap en gebiedspromotie. De 
komende jaren is er inzet van de RVVV gewenst op een aantal specifieke regionale projecten. Om 
een duidelijke scheiding tussen de kerntaken en de specifieke projecten te houden zijn deze 
afzonderlijk opgenomen. Gemeentespecifieke projecten vallen buiten deze 
samenwerkingsovereenkomst en zullen desgewenst door de betreffende gemeenten middels een 
afzonderlijke aanvraag zelf met de RVVV opgenomen en gefinancierd moeten worden.  
2014 Is een  transitiejaar waarin het terug verwerven van de sterke positie van de RVVV en het merk 
VVV centraal staan en toegewerkt wordt naar een businessmodel, waarin draagvlak onder 
ondernemers prioriteit heeft. Om uiteindelijk in 2015 een toekomstbestendige organisatie te hebben 
staan. 
De financiële vertaling van de prestaties is vastgelegd in de begroting 2014. Voor 2015 wordt in 2014 
een nieuwe begroting ingediend.  
 
 

1. Gastheerschap regio Kop van Noord-Holland 
Het verzamelen, bijhouden en verstrekken van toeristische informatie. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen de fysieke informatievoorziening en de digitale informatievoorziening. Dit is 
echter een kunstmatig onderscheid en zeker geen scheiding. 
 
 Prestatie Activiteiten in 2014 en 2015 

1.1 Fysieke informatievoorziening: het 
verzamelen, bijhouden en verstrekken van 
actuele toeristische informatie aan 
toeristen, recreanten en plaatselijke 
bevolking. 

In 2014 nog 4 VVV-vestigingen: Schagen, Callantsoog, Petten en 
Den Helder-Willemsoord  en 2 agentschappen (Den Oever en 
Julianadorp). Vanaf 2015: 3 of 4 sterke vestigingen en ondersteuning 
via I-corners. 
 
Openingstijden afgestemd op behoefte consument en de 
vakanties/seizoenen. Ook meer inspelen op 
evenementen/koopzondagen, etc. Winterstop in Julianadorp, Petten, 
Den Oever. 
 
Flexibele inzet informatrices bij evenementen bovenop de reguliere 
openingstijden. 
 
Invoer gegevens Kopgemeenten in NDTRC. 
 
 

1.2 Digitale Informatievoorziening: 
het verzamelen, bijhouden en verstrekken 
van actuele digitale toeristische informatie 
aan toeristen, recreanten en plaatselijke 
bevolking. 

 Websites: vast en mobiel  Unieke tool op website: Mijn VVV (appmaker)  Social media desk backoffice ter ondersteuning van 
regionale activiteiten en evenementen met name via Twitter 
en Facebook  App van VVV Nederland  Web-to-print  Landelijk bereik van de nationale databank (NDTRC)  Narrowcasting (infoschermen gericht op doelgroep in 
vestigingen)  Digitale nieuwsbrieven met integratie nieuws uit de 
Kopgemeenten 
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2. Gebiedspromotie regio Kop van Noord-Holland 
 

Binnen de contouren die uitgezet worden voor Noord-Holland-Noord moet de  RVVV ervoor zorgen 
dat de specifieke kenmerken en activiteiten van de Kop van Noord-Holland bekend worden. 
 

 Prestatie Activiteiten in 2014 en 2015 

2.1 .Het zorgdragen voor toeristische 
gebiedspromotie  van de Regio Kop van 
Noord-Holland inclusief evenementen. 

Maken van twee inspiratiemagazines (voor- en najaarseditie) 
inclusief evenementenkalender en accommodatieoverzicht .  
 
Promotie van cultuurhistorisch toerisme en waterrecreatie in 
samenwerking met andere partijen zoals het Waterschap, 
Cultuurcompagnie en Programmabureau Westfriese Omringdijk. 

2.2 Promotie van regionale recreatieve routes in 
de Kop van Noord-Holland. 
  

Promotie voor fietsen, wandelen en varen.  
 
Posters, brochures, advertorial, landelijk wandelmagazine.online 
promoten alsmede met social media ondersteunen.  
 
Tweeten/Liken 
Concreet: Facebookcampagne hier op richten 

2.3 Het aangaan van samenwerking met 
andere toeristische marketingorganisaties. 

RVVV Hart, Enkhuizen, Texel, Bureau Toerisme Laag Holland, 
Amsterdam Marketing, Programmabureau Westfriese Omringdijk, 
Cultuurcompagnie, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Leisure, Agri- en 
Energy Board. 

 
 

3. Specifieke regionale projecten 
 

Wij zien voor de RVVV de komende jaren een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de Kop 
van Noord-Holland in de regio Noord-Holland Noord, bijvoorbeeld in de Leisure Board. Het is nodig dat 
de belangen en kennis van de Kop van Noord-Holland zo goed mogelijk worden geborgd in de plannen en 
activiteiten van Leisure Board. 
 
 Prestatie Activiteiten in 2014 en 2015 

3.1 In het project 'Groen in de Kop” van het 
uitvoeringsprogramma “De Kop werkt” wordt 
inzet van de RVVV gevraagd.  

Projecten zijn zgn. “Quickwins”: vaarroute DH-DO, 
wandelroutenetwerk, oplaadpunten elektrische fiets, bankjes 
plaatsen e.d. Uitvoering ligt bij Groen in de Kop. 
Deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten ter voorbereiding 
van de projecten.  
 
Voor de daadwerkelijke uitvoering en promotie van de projecten is 
geen budget beschikbaar. Dit zal dan via Groen in de Kop gevonden 
moeten worden.   

3.2 Vertegenwoordigen van de Kop in de 
Leisure Board en de werkgroep 
Destinatiemarketing en Professionaliseren 
van de informatievoorziening. 
 

Deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten. Circa 12 
vergaderingen op jaarbasis en 2 grote bijeenkomsten. Daarnaast 
voorbereiding briefing, coördinatie/meedenken over voorbereiding 
conferenties e.d. en de uitvoering van de 
destinatiemarketingcampagne al dan niet in samenwerking met 
externe bureaus. 

 

 
Verdeling financiële bijdrage kopgemeenten 
 

Gemeente 2014 2015 

Schagen € 149.448,15 € 127.030,93 

Den Helder € 134.287,00 € 114.143,95 

Hollands Kroon €   39.994,33  €   33.995,18  

Totaal € 323.729,48 € 275.170,06 

 


