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Beleidsadviseur Jan Paasman, 06-30415624,
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Portefeuillehouder(s):
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wethouder J. Beemsterboer (coördinerend
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Datum vergadering RRN

Datum B&W-besluiten

6 juni 2019

5 maart 2019

Onderwerp
Regionale samenwerking De Kop Werkt!: Jaarverslag 2018, jaarprogramma 2019, 2e tranche en de
economische en maatschappelijke effectrapportage (nulmeting).
Voorgesteld advies
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en
Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad:
1. kennis heeft genomen van het jaarverslag 2018;
2. geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst
voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020 vast te stellen jaarprogramma
2019, 2e tranche, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit;
3. kennis heeft genomen van de economische en maatschappelijke effectrapportage De Kop Werkt!
(nulmeting).

Advies aan de gemeenteraden
Wettelijke grondslag
De gro dslag oor het opstelle

a jaar erslage , jaarprogra

a’s e het eslisse o er e e tuele

wijzigingen in de uit te voeren activiteiten en de verantwoording over de voortgang van voorbereiding en
uit oeri g a de proje te is astgelegd i artikel
uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 –

a de Sa e

erki gso eree ko st oor de

. Bij eslissi ge

orden de bevoegdheden van

de raad in acht genomen.

Kern van de zaak
Aanleiding
1. Op asis a de Sa e erki gso eree ko st voor de uitvoering van het programma De Kop
Werkt! 2017 –
(SOK) is afgesproken dat de Stuurgroep De Kop Werkt! tweemaal per jaar de
raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt. In het voorjaar met
een verslag over het afgelopen investeringsjaar en in het najaar met een voortgangsrapportage.
In de vergadering van de R.R.N. van 6 juni wordt met een jaarverslag verantwoording afgelegd over
het programmajaar 2018.
2. Op grond van artikel 3, lid 6 van de SOK bereidt de Stuurgroep jaarlijks of indien noodzakelijk twee
keer per jaar het jaarprogramma van uitvoerbare projecten voor die zijn opgenomen op het door de
gemeenteraden vastgestelde Investeringsprogramma 2017 – 2020. In de vergadering van de RRN
van 6 juni wordt het jaarprogramma 2019, 2e tranche aan de orde gesteld. Het jaarprogramma
2019, 1e tranche is behandeld in de R.R.N. van 8 november 2018.
3. Op basis van toezeggingen aan de Regionale Raadscommissie Noordkop (9 feb. 2017) en de
Provinciale Commissie E.E.B. (16 jan. 2017) is een economische en maatschappelijke
effectrapportage opgesteld. Een nulmeting maakt onderdeel uit van de rapportage.
Motivering
1. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is vormgegeven in een digitaal magazine. Het magazine is op uw verzoek ook in pdf
vorm uitgebracht. In bijlage 1 treft u de link aan naar het magazine en de pdf versie. In de vergadering van
de R.R.N. van 9 mei 2019 heeft de voorzitter van de Stuurgroep De Kop Werkt! vooruitlopend op de
behandeling in de R.R.N. van 6 juni verslag gedaan over de projecten en activiteiten in 2018.
Voor elk project uit het jaarprogramma 2017 en 2018 is door de gemeenten aan de hand van projectformats
een rapportage over 2018 opgesteld. In deze rapportage wordt ingegaan op de inhoud en voortgang van
een project en de financiële aspecten. De uitgebreide en inhoudelijke rapportages kunt u inzien door het
digitaal agazi e te ope e e re hts o e het o erzi ht jaarrapportage
te ope e e de pfd te
downloaden.
Inhoudelijk: naast doelstelling, planning, burgerparticipatie/overheidsparticipatie, communicatie en
duurzaamheid gaat het om een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en activiteiten in 2018.
Er is te opzi hte a het for at a
ee paragraaf haal aarheid aa toege oegd. I deze paragraaf
wordt inzicht geboden in de haalbaarheid en het al dan niet doorgaan van een project.
Financieel: in de rapportage is gevraagd naar een opgave van kosten en financiële verantwoording van de
werkelijke kosten.

Advies aan de gemeenteraden
Het jaarverslag 2018 is ter kennisname.
2. Jaarprogramma 2019, 2e tranche
Het jaarprogramma 2019 bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats uit nieuw op te starten projecten
die zijn opgenomen op de Investeringslijst 2017 – 2020. Hiervoor zijn formats opgesteld.
Voor 2019 worden de volgende projecten voorgelegd:
- 214 Bestuursopdracht havens: Haven Oude Zeug Hollands Kroon
- 310 Waddenbaai: toegankelijkheid Waddenbelevingspunt Den Oever
- 517 Revitalisering Verblijfsrecreatie Kop van Noord-Holland
In de tweede plaats maakt onderdeel uit van het jaarprogramma 2019, 2e tranche de doorlopende projecten
uit de jaarprogra
a’s 2017 en 2018. Deze projecten hebben voor 2019 budget nodig en waren niet
opgenomen in het jaarprogramma 2019, 1e tranche. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat
ook deze projecten opnieuw voorgelegd moeten worden om in aanmerking te komen voor budget.
In bijlage 2 wordt het jaarprogramma 2019, 2e tranche en het gevraagde budget weergegeven.
Door het openen in het overzicht van de formats kunt u in onderdeel D van de rapportages de
onderbouwing van het gevraagde budget terugvinden.
In verband met het budgetrecht kunnen de raden wensen en bedenkingen naar voren brengen op het
jaarprogramma 2019, 2e tranche. Van belang hier ij is het door de rade astgestelde toetsi gskader
projecten De Kop Werkt! Dit document bevat criteria voor de beoordeling van de projecten.
De projecten kunnen op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden uit het toetsingskader
worden beoordeeld. Voor de goede orde is het toetsingskader als bijlage 3 bijgevoegd.
3. Economische en maatschappelijke effectrapportage
Op verzoek van de R.R.N. en de provinciale commissie E.E.B. is het proces gestart om te komen tot een
economische en maatschappelijke effectrapportage. Dit heeft geresulteerd in een nulmeting waarin inzicht
wordt gegeven in de nulsituatie (een situatie waarin de gemeenten niet samenwerken in het programma De
Kop Werkt!). Op basis van deze nulmeting kan aan het einde van het programma het resultaat van de impact
a het progra
a De Kop Werkt! op de deelge iede die geza e lijk ijdrage aa het reëre a een
optimaal woon-, werk- en leefklimaat worden gemeten. Het programma loopt tot en met 2020.
De meting zal medio 2020 worden gestart. Bijlage 4 betreft de economische en maatschappelijke
effectrapportage (nulmeting).
De nulmeting is ter kennisname

Openbaarheid documenten
 Openbaar

 Het voorstel bevat niet-openbare documenten

Advies aan de gemeenteraden
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:
de vier gemeenteraden op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad:
1. kennis heeft genomen van het jaarverslag 2018;
2. geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst
voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020 vast te stellen jaarprogramma
2019, 2e tranche, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit;
3. kennis heeft genomen van de economische en maatschappelijke effectrapportage De Kop Werkt!
(nulmeting).
Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2019.

Griffier

Voorzitter

Advies aan de gemeenteraden
Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
Aa leidi g oor het ad ies is de uit oeri g a de Sa e erki gso eree ko st oor de uit oeri g a het
programma De Kop Werkt! 2017 –
. De Stuurgroep ereidt jaarprogra
a’s oor, legt deze oor aa
de raden en legt twee keer per jaar verantwoording af aan de raden. In verband met de
verantwoordingsplicht wordt het jaarverslag 2018 ter kennisname aan de RRN aangeboden, het
jaarprogramma 2019, 2e tranche voor wensen en bedenkingen voorgelegd en de nulmeting economische en
maatschappelijke effectrapportage tevens ter kennisname aan de RRN aangeboden.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-Holland en
uit oeri g a de jaarprogra
a’s o te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen,
werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect).

Kanttekeningen en risi o’s (incl. argumenten)
Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de Kop
van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders
besluiten.
De stukken worden tevens aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.) voorgelegd. Het risico
is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten.
Alternatieven (incl. argumenten)
Geen.

Gevolgen algemene middelen en begroting
Kosten: € ,
Dekking:

 Algemene middelen

 Inkomsten

 Bijdragen derden

 Reserve

Toelichting:

Advies aan de gemeenteraden
Communicatie
Intern: in de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd de communicatie richting Regionale
Raadscommissie Noordkop (verantwoording, jaarprogramma's en voortgangsrapportages).
Extern: Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is een nieuwe website actief.
De communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder vormgegeven binnen de projecten
Bijlagen
1. Link naar jaarverslag 2018:
- Link naar digitaal magazine:
https://druktemaker-media.preview.instantmagazine.com/publicize/de-kop-werkt-jaarverslag2018
- Link naar pdf versie: https://we.tl/b-br9H4CtLfr
2. Overzicht jaarprogramma 2019, 2e tranche
3. Toetsingskader projecten De Kop Werkt!
4. Economische en maatschappelijke effectrapportage (nulmeting)

