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Geamendeerd raadsbesluit 

 

Raadsvergadering d.d.  : 20 april 2015 

 

Besluit nummer   : RB15.0005 

 

Onderwerp   : Samen-werken aan en naar een Noordkopraad 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO15.0005 van de raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ van  

4 maart 2015; 

 
overwegende dat het wenselijk is dat de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel 
ieder voor zich dit samenwerkingsbesluit op de voet van artikel 84 Gemeentewet nemen en op die wijze regels 
stellen voor de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Noordkopraad i.o;  

 

gelet op de artikelen 84, 147, lid 1, en 149, Gemeentewet; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 13 april 

2015; 

 
besluit: 
1.  de samenwerking tussen de vier kopgemeenten in 2015 via een groeimodel te intensiveren, met als 
 uiteindelijk doel een Noordkopraad met bevoegdheden, die professioneel wordt ondersteund, 
 democratisch opereert en besluiten neemt die de regio betreffen; 
2.  tot het moment van het instellen van een Noordkopraad te werken met een Noordkopraad i.o. op basis van 

een niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en met regie bij de 
gemeenteraden; 

3.  de Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de 
 Noordkopraad i.o., op de voet van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, vast 
 te stellen, zoals die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit; 

*)  4. na 1 jaar deze werkwijze te evalueren en op basis van de uitkomsten te besluiten over verdergaande 
 samenwerking in een Noordkopraad; 

 5. in deze periode stadsdebatten te organiseren waarin inwoners om hun mening wordt gevraagd ten  
  aanzien van verdergaande bestuurlijke samenwerking; 

6.  de raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ te machtigen een kwartiermaker aan te stellen die 
 de noodzakelijke voorbereidingen treft voor het oprichten van een Noordkopraad als genoemd onder 
 punt 1, zulks voorhands tot een bedrag van €  25.000,--; 
7.  met betrekking tot de rechtspositie van de onder 6. genoemde kwartiermaker en bekostiging van 
 betrokkene, welke financiering voor gelijke delen voor rekening van de vier gemeenten is, treedt de 
 gemeente Den Helder op als opdrachtgever. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 20 april 2015. 

 
 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
 

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
 

*)  zie amendement nr 9.1 van de fracties van ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks,  

 Vrije Socialisten, Fractie Vermooten en D66 (Corsa nr. AM15.00006) 


