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Raadsvoorstel
Onderwerp: Startnotitie Economische Visie 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − instemmen met startnotie en met start uitvoering 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 

De startnotitie beschrijft de aanleiding en de aanpak bij de totstandkoming van een 
Economische Visie Bergen 2015 – 2030. 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 

Er wordt op participatieve wijze een Economische Visie gemaakt. 
De economische visie wordt een koersdocument dat inzicht geeft in: 
a. de huidige economische vitaliteit van de gemeente 
b. de verwachte ontwikkelingen die van invloed zijn op de economische vitaliteit 
c. de ambities en doelstellingen voor de toekomst tot 2030 
d. het veranderingstraject (strategie en uitvoeringsplan) dat nodig is om de doelen te 

realiseren. 
De economische visie is daarmee ook leidraad en houvast voor allen die direct en 
indirect betrokkenen zijn bij een economisch vitale gemeente Bergen (ondernemers, 
inwoners, bestuurders, ambtenaren etc.). 

 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: In de ARC van 9 januari 2014 heeft de raadscommissie besloten 

om de startnotitie voor een toeristische visie aan te houden. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De startnotitie is intern binnen de gemeente tot stand gekomen. Bij de realisering van de 
economische visie zelf zullen ondernemers, ondernemersverenigingen en inwoners 
binnen de gemeente worden betrokken. 

 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 

Binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Alkmaar wordt vanuit de 
gemeente Bergen samengewerkt aan de totstandkoming van een Regionale 
Economische Visie Alkmaar en aan een regionale Detailhandelsvisie. Beide zijn 
bouwsteen en vormen input voor de op te stellen lokale Economische Visie Bergen 
2015 – 2030. 

 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: ja 

Doel van de participatie is om per kern binnen de gemeente en met ondernemers en 
inwoners het proces van visievorming te doorlopen, in te vullen en vorm te geven in 
meerdere werksessies. 
De beoogde vorm van participatie gaat daarmee verder dan ‘consulteren’ of ‘advies 
vragen aan’. De gemeente vraagt i meerdere werksessies actief en bewust aan 
ondernemers en inwoners om input, meningen en ideeën. Gemeente, ondernemers 
en inwoners participeren in en werken gezamenlijk aan de economische visie door 
gezamenlijk de stappen te doorlopen in het proces van visievorming. 
 

 
 
Visievorming in zes stappen: 
1. Verkenning aanleidingen en problemen / verbeteropgaven 
2. Waarom bewegen en veranderen? 
3. In welke richting en met welke ambitie? 
4. Welke ontwikkelingen komen we onderweg tegen? 
5. Doelformulering (SMART), wat, waar, wanneer en hoeveel? 
6. Strategiebepaling; acties, middelen om de doelen te bereiken 
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Externe communicatie: ja 
 
Bureau Communicatie is betrokken bij de totstandkoming van de communicatieparagraaf 
zoals opgenomen in de startnotitie. In deze communicatieparagraaf staand de zender, 
ontvanger en communicatiemiddelen expliciet genoemd. 
 
Extern overleg gevoerd met:  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na akkoord van de raad zal de participatieve totstandkoming van de economische visie 
plaatsvinden in 2016, conform planning en tijdpad in de startnotitie. De uitvoering zal 
plaatsvinden in tien stappen zoals beschreven in de startnotitie. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

De economische visie wordt in eigen beheer opgesteld.  
In 2016 worden de kosten geraamd op € 20.000,--. Het geraamde bedrag wordt besteed 
aan het organiseren van de startbijeenkomst met deskundigen, het organiseren van de 
werksessies met inwoners en ondernemers en het waar nodig laten verrichten van 
deelonderzoeken en extra activiteiten voortkomend uit het proces.  
Het geraamde bedrag ad € 20.000,-- is opgenomen in de begroting 2016. 

 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee 

 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De raad krijgt een economische visie waar toerisme een onderdeel van uitmaakt. In de 
startnotitie zijn de eerdere opmerkingen van de raad verwerkt. 

 
 
Bijlagen:  

- Startnotitie Economische Visie Bergen 2015 – 2030 
- Persbericht 
- Raadsbesluit  

 
 
Bergen, 27 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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