
¥ 
Verzoek agenda 

 

 

Agenderen 

 

Onderwerp: DMO presentatie door kwartiermaker Marianne Klein 

 

Te agenderen in: commissie Bestuur en Middelen op 24 augustus 2015. 

 
 
 

Aanleiding:   

 

Te realiseren Destinatiemarkering Organisatie voor de regio Noord-Holland Noord 

 

Doel van de bespreking:   

In de regio NHN wordt hard gewerkt aan de realisatie van de destinatiemarketing organisatie (DMO) 

Holland boven Amsterdam en de trekker daarvan is de kwartiermaker Marianne Klein. Bij een presentatie 

in het REON (juni 2015) is door de bestuurders aan de kwartiermaker gevraagd om bij alle gemeenten in 

de regio in te spreken in de raadsvergadering of commissie. Enerzijds om de ontwikkelingen (organisatie, 

financiering, takenpakket) toe te lichten. Anderzijds is, om de DMO te realiseren, de medewerking van de 

gemeenten nodig. Vandaar dat de raadsleden goed geïnformeerd moeten worden.  

  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders:  

 

Portefeuillehouder toerisme is door beleidsmedewerker Cees Kooy geïnformeerd over deze 

ontwikkelingen. Verder is binnen de bestuurlijke samenwerking in de Kop al voorgesorteerd op deze 

ontwikkelingen middels de afspraken die gemaakt zijn met de VVV Top van Holland.  

 

 

 

Bespreekstukken: 

 

150720 MEMO DMO gemeenteraden informeert over de hoofdlijnen 

 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

 

De kwartiermaker is in maart 2015 gestart met de werkzaamheden en kan nu de resultaten delen. 

 

 

 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

De opdracht van de kwartiermaker wordt in september afgerond. De planning is dat de DMO per 1 januari 

2016 start. Provincie NH wil haar (financiële) medewerking verlenen aan de realisatie van de DMO op 

voorwaarde dat de gemeenten in de regio NHN lange termijn afspraken maken met elkaar om de DMO 

(financieel) te ondersteunen zodat de vrijetijdssector tot een sterkere pijler onder de regionale economie 

kan uitgroeien.  

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

 

Dat de gemeente Den Helder met de bestuurlijke regio Kop NH niet profiteert van de effecten en efficiëntie 

van de gezamenlijke inzet voor de vrijetijdssector waarbinnen zij zich met haar toeristische waarden kan 

profileren.     


