
           
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 14 juni 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : College Hotel in de gemeente Bergen 

Portefeuillehouder : Cees Roem  

Inlichtingen bij  : Linda de Groot 

 
 
Aanleiding  
 terugkoppeling over de intentie van het college, opgenomen in het collegeprogramma, 

om het initiatief voor en onderzoek naar het College Hotel blijvend te ondersteunen. 
 
Kernboodschap  
In het collegeprogramma wordt aangegeven: ‘Wij blijven het initiatief voor en het onderzoek 
naar het, in samenwerking met private partners, oprichten van een College Hotel (Beach 
Resort) of restaurant ondersteunen. Op deze wijze hopen wij de verbinding te maken tussen 
toerisme en scholing en het stimuleren van werkgelegenheid. Door een verkenning uit te 
voeren naar de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de toeristische sector’. 
 
In het kader van het onderzoek naar het draagvlak bij de ondernemers en 
horecaverenigingen in de gemeente Bergen heeft de heer Tap van Koninklijke Horeca 
Nederland bij zijn achterban informatie ingewonnen. Hij heeft gesproken met Sharon Smit 
van het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt), Jules  Steenis van Koninklijke Horeca 
Nederland (afdeling Bergen), Kenwerk, Recron en enkele horecaondernemers uit de 
gemeente Bergen. 
 
De heer Tap laat weten dat geen van de partijen afwijzend tegenover het idee van het 
College Hotel staat, maar dat tegelijkertijd niemand de behoefte voelt om het voortouw te 
nemen. Veel bedrijven zijn al een erkend leerbedrijf en werken al met leerlingen. De heer 
Tap kreeg niet het idee dat er behoefte bestaat aan een apart leer-werkproject. Sommige 
horecaondernemers spreken zelfs van extra en oneerlijke concurrentie.  
 
Conclusie  
De conclusie van de heer Tap is dat er vanuit de horeca onvoldoende draagvlak is voor het 
opzetten van een apart leer-werkhotel of -bedrijf. Ons college heeft daarom besloten dit 
onderwerp te laten rusten en een eventueel toekomstig initiatief vanuit de ondernemers te 
laten komen. 
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