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Voorstellen jongerentoerisme

B & W-vergadering van 20 november
2007

Bestuurlijke context
De PvdA heeft bij de voorzitter van de gemeenteraad een initiatiefvoorstel (art. 36 RvO)
jongerentoerisme ingediend. Het college van B&W heeft op 11 september 2007 hierover een
besluit genomen en de raad daarvan per brief, zie bijlage, geïnformeerd (reg.nr. SO/BD
2007/164576).
Het voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Ontwikkeling op 14 juni 2007 en
vervolgens in de raad besproken. Per besluit van de raad, gedaan in de vergadering van 27
september 2007, is het college van B&W verzocht om de haalbaarheid van wensen m.b.t.
jongerentoerisme te onderzoeken en hierover te rapporteren en met nadere voorstellen te komen
(raadstuk 191/2007). Het betreft in het kort drie wensen:
1 een informatiepunt voor jonge toeristen bemenst door studenten
2 medewerking verlenen aan initiatieven voor een budgethotel in het centrum
3 een stadscamping in het toeristenseizoen.
De reactie van het college is opgenomen in een brief van het college aan de Raad. Deze is hier
bijgevoegd. Het college werkt het raadsbesluit verder uit.

B&W-besluit:

1. Het college doet voorstellen in bijgaande brief aan de Raad n.a.v. het initiatiefvoorstel
‘Jongerentoerisme’ gedaan in de vergadering van 27 september 2007.   

2. Financiële paragraaf: Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden.

3. De brief van B&W gaat ter besluitvorming naar de raad.



voorstellen jongerentoerisme

Geachte leden van de Raad,

Per besluit van de raad, gedaan in de vergadering van 27 september 2007, is
het college van B&W verzocht om de haalbaarheid van wensen m.b.t.
jongerentoerisme te onderzoeken en hierover te rapporteren en met nadere
voorstellen te komen (raadstuk 191/2007). Het betreft in het kort drie wensen:
1 Een informatiepunt voor jonge toeristen bemenst door studenten.
2 Medewerking verlenen aan initiatieven voor een budgethotel in het centrum.
3 Een stadscamping in het toeristenseizoen.

In deze brief komt het college met de volgende reactie:

Ten aanzien van 1, “het informatiepunt”
Het college wil meewerken aan het verbeteren van de promotie en
informatieverstrekking voor jonge toeristen. Studenten van de hogeschool
InHolland en het Novacollege kunnen hier, indien mogelijk (bijvoorbeeld via
leerwerkplekken), bij betrokken worden.
In het prestatiecontract van de gemeente met de door de gemeente
gesubsidieerde promotieorganisatie(s) is het mogelijk aan te sturen op meer
informatie voor en eventueel door jongeren.

Ten aanzien van 2, “het budgethotel”
Het college wil medewerking verlenen aan ondernemers of organisaties die een
budgethotel in of nabij de binnenstad willen oprichten. Het gewenste
budgethotel is een aandachtspunt voor de gemeentelijke contacten met
hotelondernemers. Via het project Ondernemend Werven kunnen verder onder
meer scouts in Amsterdam worden benaderd die in de ruimere regio contacten
hebben met hotelondernemers en andere mogelijk belangstellende organisaties.
De gemeente zou ook in de media aandacht kunnen genereren voor de
gewenste verwelkoming van een budgethotel als aanvulling op het bestaande
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aanbod van accommodaties. Dit zal dan ingekaderd dienen te worden in een
wervende context van voor jongeren aantrekkelijke cultureel en toeristische
voorzieningen en attracties in Haarlem. De gemeente, zoals is aangegeven in
de vorige brief aan de raad over jongerentoerisme, kan geen budgethotel
subsidiëren en geen gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen.
Het is aan de raad om te besluiten tot aanwending van het raadskrediet om
ingebruikneming van een (gemeentelijk) pand als budgethotel te faciliteren.
Hierbij kan gedacht worden aan een studenten/jongerenhuisvesting die in de
zomer plaatsmaakt voor het onderbrengen van jonge toeristen of aan het
“tijdelijk” gebruik van leegstaande panden als budgethotel of aan een 
specifieke promotiecampagne.

Ten aanzien van 3 “stadscamping”
Zoals gemeld in de brief van het college aan de raad van 11 september 2007
(SO/BD/2007/164576) zijn er voor de inrichting van een stadscamping reeds
verder gaande initiatieven in ontwikkeling voor de locatie Veerplas. Het
gemeentelijk structuurplan voorziet hier in de mogelijkheid om een camping te
ontwikkelen.
Een ondernemer is thans serieus bezig met de ontwikkeling van een
stadscamping als onderdeel van een groter geheel van een met name ook op
jongeren gericht “Sports & Adventure Plaza De Veerplas”.
De gemeente faciliteert via goed accountmanagement de uitwerking van deze
plannen zonder deze te subsidiëren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester,

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders


