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Aanleiding
Deze memo gaat over de oprichting van het Economisch Overlegorgaan Bergen. Er zijn
verschillende overleggen tussen de gemeente en externe partijen op het gebied van
recreatie, toerisme en economie. Voor de toekomst stelt de gemeente zich op het standpunt
dat huidige overlegstructuren efficiënter kunnen worden vormgegeven, waarbij afstemming
en besluitvorming op strategisch niveau plaatsvinden en de uitvoering aan de markt wordt
overgelaten.

Kernboodschap
De wens van het college is om te komen tot een brede overlegstructuur, gericht op
versterking van de lokale economie door middel van strategische beleidslijnen en het met
elkaar vaststellen van kaders (op basis van economische en recreatief-toeristische thema’s)
met als aandachtsgebied de economische ontwikkeling van de gemeente Bergen.
Deelnemende partijen kunnen daarbij ook vaststellen op welke wijze uitvoering aan
overeengekomen kaders kan worden gegeven, gebruikmakend van reeds bestaande
relaties. Dit kan worden gerealiseerd door het oprichten van een Economisch Overlegorgaan
Bergen, dat discussieert over trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de gemeente
Bergen en haalbaarheid van keuzen (met betrekking tot economische en recreatieftoeristische thema’s) die voor de gemeente als geheel gemaakt moeten worden. Daarnaast
kan het orgaan worden gebruikt als middel voor onderlinge afstemming tussen de
deelnemende partijen.
De doelstellingen van dit overlegorgaan zijn:
- het op strategisch niveau bevorderen van de samenwerking tussen overheden,
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en bevorderen van ketenvorming tussen
bestaande sectoren, ter versterking van het economisch klimaat van de gemeente
Bergen;
- onderscheidend vermogen van de gemeente Bergen vergroten
- samenwerking versterken op regionaal niveau (o.a. produkt-markt-combinaties en het
vermarkten daarvan).
De rol van de gemeente in dit proces is om partijen samen te brengen en het proces van
afstemming en besluitvorming te begeleiden. Dit houdt een regierol in. De gemeente is
geenszins uitvoerder of detacheerder van ambtelijk personeel in de uitvoering. Het overleg-

orgaan dat twee keer per jaar samenkomt wordt voorgezeten door de burgemeester.
Ambtelijke ondersteuning vindt plaats door een beleidsmedewerker.
De wethouder voor financiën, recreatie, toerisme en strand treedt op als vice-voorzitter van
dit overlegorgaan en daarnaast neemt hij of zij, afhankelijk van de agenda, deel aan het
overleg.
Op termijn kunnen de activiteiten van het overlegorgaan worden uitgebreid met een
adviesfunctie en de inzet van gezamenlijke financiële middelen om de doelstellingen die
eerder werden beschreven, te realiseren. Dit wordt nader uitgewerkt wanneer uw raad zich
heeft uitgesproken over de bezuinigingen voor de komende jaren.
De gemeente gaat onder andere met de volgende partijen overleggen over deelname in het
EOB:
toeristische sector;
kamer van koophandel;
horeca;
onderwijsinstellingen (ROC/InHolland);
ondernemersverenigingen (Fobes);
financiële sector.
Voor het realiseren van het EOB stelt de gemeente graag haar tijd en aandacht ter
beschikking. De regisserende en faciliterende rol die zij voor zichzelf ziet, houdt in dat alle
ruimte geboden wordt voor de private sector om de trekkende rol op zich te nemen.

