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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 21 maart 2017 

Overwegende dat:
^ Dat de gemeenteraad van Schagen het besluit heeft genomen om geen 

sponsorbijdrage beschikbaar te stellen voor Sail Den Helder.
> Dat in het voorliggend voorstel nu wel een bijdrage van de gemeente Schagen wordt 

gevraagd van C 50.000,00 als sponsorbijdrage voor Sail Den Helder.
Dat deze bijdrage verder geheel los staat van de afspraken zoals we die hebben 
afgesproken binnen de Kop Werkt, met de provincie (50o7o gemeente en 5007o 
provincie).

y Dat dit bewijs terug valt te lezen in de verschillende bijlagen. In bijlage 3 staat te 
lezen dat; Het project Sail 2017 - zie bijlage 1 van de SOK- valt niet onder het 
toetsingskader.
Dat bij de projectomschrijving staat te lezen dat; Het coördineren van de 
gemeentelijke bijdragen aan het nautisch evenement Sail 2017 Dit komt niet overeen 
met de doelstellingen van de Kop Werkt, zie toelichting.
Bij de financiële paragraaf alleen de vier gemeenten worden genoemd als sponsors 
en dat het verder niet is opgenomen in de bestuursopdrachten, zie toelichting. 

y Dat de OFS een negatief advies heeft gegeven, zij zien niet dat het aantal
(verblijf)bezoekers, verblijfsduur en besteding binnen de gehele regio zal toenemen.

> Dat de Westfriese markt Schagen gelijk als Sail Den Helder een belangrijk regionale 
toeristische activiteit is, waar deze gemeenteraad notabene op heeft bezuinigd.

Stelt ondergetekenden het volgende amendement voor:
Dat de gemeente Schagen geen sponsorbijdrage betaald^an Sail Den Helder en dat de 
genoemde bijdrage van C 50.000,- komt te vervallen voor de gemeente Schagen.

Of
We stellen vast dat we Sail Den Helder moeten sponsoren, omdat we daar contractueel aan 
zijn verbonden en compenseren daarom de organisatie van de Westfriese markt Schagen 
met een bijdrage gelijk aan de toegepaste bezuiniging1.

En gaat over tot de orde van de dag, Schagen, 21 maart 2017.
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TOELICHTING

Doelstellingen programma
leder project dient te onderbouwen dat het voldoet aan de hoofd- en subdoelstellingen van 
het programma De Kop Werkt!.
Hoofddoelstelling
Het hoofdcriterium voor een projectbesluit is af te lezen aan de hoofddoelstelling waaraan 
projecten moeten bijdragen: Verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio Kop 
van Noord-Holland.

Subdoelstellingen
De hoofddoelstelling is gespecificeerd aan de hand van een aantal subdoelstellingen:
- Versterken van het ruimtelijk-economische klimaat van de Kop;
- Versterken van de kwaliteiten op regionale schaal;
- Realisatie van het toekomstperspectief, zoals is weergegeven in het Regionaal 
Ambitiedocument.

De hoofddoelstelling en subdoelstellingen zijn bepaald op basis van het Regionaal 
Ambitiedocument waarin een toekomstperspectief is geschetst dat richting geeft aan de 
samenhang, kansen en opgaven op regionale schaal. Het biedt zo bouwstenen om te komen 
tot een gezamenlijk gedragen koers en kader in ruimtelijk ordeningsbeleid, gebaseerd op 
bestaande en te versterken kwaliteiten. Het toekomstperspectief is vertaald in ambities en 
concrete acties.

Projecten binnen de bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument
Bijdrage aan de ambities binnen het regionale ‘frame’ waar het project 
betrekking op heeft en het bijbehorende toekomstbeeld

Projecten binnen de bestuursopdracht Havensontwikkelingen 
Bijdrage aan werkgelegenheid 
Behoud van kennis in de regio
Aansluiting bij onderling versterkende projecten en de relevante economische- 
en havenvisies van zowel de regio, provincie als het Rijk

Projecten binnen de bestuursopdracht Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 
Bijdragen aan een gezonde regionale arbeidsmarkt 
Aanbieden van opleidingen in de regio
Opheffen van de verwachte mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt in 2020
Stijging van het Bruto Regionaal Product van 15,8 miljard in 2010 naar 18,2 
miljard in 2020

Projecten binnen de bestuursopdracht Destinatiemarketing
Een betere en herkenbare toeristische positionering van de regio
De vindbaarheid van het bestaande aanbod verbeteren
Vergroten aantal (verblijfs)bezoekers, verblijfsduur en bestedingen in de regio
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