
Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda 
 

Op 17 november 2019 hebben de portefeuillehouders Ruimte en Economie van de 4 Kop gemeenten 

een regioakkoord opgesteld. Dit regioakkoord bevat op de regionaal geprioriteerde onderwerpen, 

wonen, bereikbaarheid, energie(transitie), agri, A&O, Recreatie en Toerisme afspraken. Ook zijn er 

afspraken gemaakt over de ontwikkelingen in samenhang met haar omgeving. 

Hieronder volgt een processchets hoe de regioakkoorden uitgewerkt worden in 

samenwerkingsagenda en op die manier een opvolging zijn van het programma De Kop Werkt!, 

welke eind 2020 afloopt. 

Om van een regioakkoord naar samenwerkingsagenda te komen zijn de volgende stappen nodig:  

1. Inhoudelijke basis maken voor samenwerkingsagenda door regioakkoord te vertalen in 

opgaven in hun omgeving (daarvoor borduren we voort op het regionaal ambitiedocument 

uit 2015, inclusief de gebiedsopgaven).  

Stap 2 en 3 volgen na de inhoudelijk vaststelling van de samenwerkingsagenda. 

2. Uitvoeringprojecten bepalen 

3. Governance en middelen 

 

Wanneer Wat Wie Opmerkingen 

Stap 1  

3 maart 2020 Vaststellen regioakkoord door 
colleges B&W 

Colleges B&W  

19 maart 2020 Advies van de RRN op het 
regioakkoord 

RRN  

Eind maart/begin april Vaststellen regioakkoord door 
Raden 

Raden  

Januari / april Afronding Actualisatie 
Regionaal Ambitiedocument 
(opdracht RRN). Het 
regioakkoord vormt de basis. 
 
Start met proces 
samenwerkingsagenda 2020-
2025 (als opvolging van huidige 
programma DKW dat 2020 
afloopt). 
Besprekingen ambtelijk met 
gemeenten, provincie en 
partners. 

Ambtelijk 
Gemeenten 
Provincie 
partners 

In de kop zijn er al twee 
samenwerkingsagenda’s: Den 
helder- provincie en 
Waddenbaai. Deze 
samenwerkingsagenda’s 
krijgen nu vorm en zullen 
enerzijds als inspiratie dienen 
voor de op te stellen 
samenwerkingsagenda Kop en 
anderzijds zal gekeken 
worden hoe deze bestaande 
afspraken goed integraal 
onderdeel uit kunnen maken 
van het totaal.  

Mei Basis samenwerkingsagenda 
naar colleges B&W, partners en 
Provincie 

Bestuurlijke 
consulatie 

 



Mei Beeld over hoe de middelen 
van programma De Kop Werkt 
zijn/worden uitgegeven 

Ambtelijk 
en bestuurlijk 
bespreken in de 
Stuurgroep De 
Kop Werkt 

Beelden meenemen in stap 2 
en 3 

4 juni Basis samenwerkingsagenda 
naar RRN 

RRN adviserend 
 

 

30 Juni Bezoek GS aan regio Kop van 
NH.  
Samen vaststellen en mooi 
presenteren van de (basis) 
Samenwerkingsagenda en 
samen bespreken van de start 
van de uitwerking Stap 2 en 3.  

GS, gemeenten en 
evt partners. 

Bij de uitwerking ook hier de 
beelden van De Kop Werkt 
meenemen.  

Hierna werken aan stap 2 en 3: uitvoeringsprojecten, governance en middelen 

Tweede helft 2020 starten gesprekken fondsen werving, cofinanciering etc. Op basis van de 
samenwerkingsagenda die in juni is vastgesteld.  

24 september ook RRN  Toewerken naar een 
beeldvormende bespreking van 
de uitwerking van stap 2 en 3 
 

Beeldvormend 
RRN 
 

Vooral hier bespreken hoe 
verder wordt gegaan na 
afronding programma De Kop 
Werkt.  
 
De uitkomsten meenemen in 
de RRN van 12 november.  

12 november 2020 Financieel kader irt 
samenwerkingsagenda’s en 
aflopen van programma De Kop 
Werkt! 

Adviserend RRN 
 
  

NB. Raden en Staten stellen 
uitvoeringsagenda niet vast. 
Wel gaan Raden en Staten 
over budget. Dus de RRN in 
het najaar goed gebruiken 
voor het financieel kader! 

Resultaat Eind 2020: Samenwerkingsagenda, inclusief uitvoeringsprojecten, governance en (zicht op) middelen 
voor investeringen. 

 

 


