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Publiekssamenvatting:
Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, 
Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering 
van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” getekend. In de overeenkomst is opgenomen dat de 
Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen met wijzigingen groter dan 
€ 500.000 en politiek gevoelige wijzigingen voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de 
gemeenteraden. De gemeenteraden hebben in maart 2017 het in de samenwerkingsovereenkomst 
opgenomen “toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om projecten en wijzigingen in de 
jaarprogramma’s te beoordelen.

Geadviseerd besluit
1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder 2017 het college te berichten dat de raad, overeenkomstig het advies 
van de Regionale Raadscommissie Noordkop, geen 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 2020, 2e tranche;
2. kennis heeft genomen van de halfjaarrapportage 2020 van De Kop Werkt!
3. kennis heeft genomen van de besluiten van de vijf colleges om de uitvoering van het programma De 
Kop Werkt! met een jaar te verlengen en voor het extra uitvoeringsjaar 2021 uit de post 
onvoorzien/vrijvallend budget een bijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000 t.b.v. Bestuursopdracht 
Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs (onderdeel 
Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van € 80.000.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands 
Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” getekend. In de overeenkomst is 
opgenomen dat de Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen met 
wijzigingen groter dan € 500.000 en politiek gevoelige wijzigingen voor wensen en bedenkingen 
voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben in maart 2017 het in de 
samenwerkingsovereenkomst opgenomen “toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om 
projecten en wijzigingen in de jaarprogramma’s te beoordelen. De advisering van de vier raden vindt 
plaats via de Regionale Raadscommissie Noordkop. Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het 
voorleggen van wijzigingen is afgesproken dat de Stuurgroep tweemaal per jaar de raden van de 
voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt.

De projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2020, 2e tranche vloeien voort uit de 
wijzigingen binnen de Bestuursopdracht Havens. Onderdeel van de halfjaarrapportage is een 
oplegmemo over de stand van zaken. Uit deze memo vloeit voort dat voor het Investeringsprogramma 
DKW! drie nieuwe projecten binnen de bestuursopdracht worden opgevoerd. Er wordt geen extra 
budget gevraagd, maar er wordt binnen de Bestuursopdracht met budget geschoven. De nieuwe 
projecten zijn:
- Ontwikkeling Maritiem Cluster;
- Human Capital;
- Ontwikkeling Nieuwe Diep.
De raden wordt gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met de budgettaire verschuivingen binnen de 
Bestuursopdracht.

Doelen en resultaten
Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-
Holland en uitvoering van de jaarprogramma’s om te komen tot een toekomstbestendige regio waar 
het goed wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect).

Kaders en omstandigheden
De grondslag voor het opstellen van jaarprogramma’s, het beslissen over eventuele wijzigingen in de 
uit te voeren activiteiten en de verantwoording over de voortgang van voorbereiding en uitvoering van 
de projecten is vastgelegd in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van 
het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” (SOK).
Bij beslissingen worden de bevoegdheden van de raad in acht genomen.
De grondslag voor het verlengen van de overeenkomst tot uitvoering van het programma De Kop 
Werkt! is vastgelegd in artikel 8 van de SOK.

Argumenten en alternatieven
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. Tevens wordt het jaarprogramma 2020 aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en 
Provinciale Staten (P.S.) voorgelegd. Het risico is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten.
Jaarprogramma’s: projecten in de voorgestelde jaarprogramma’s komen uit de door de raden 
vastgestelde Investeringslijst 2017-2020 van de Samenwerkingsovereenkomst. Via het indienen van 
wensen of bedenkingen kunnen inhoudelijke aanpassingen worden voorgesteld.

Bestuurlijke vernieuwing
Het raadsvoorstel kent geen aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing.

Duurzaamheid
Het raadsvoorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. 
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Financiële consequenties
Het raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. 

Uitvoering en planning
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat wijzigingen groter dan € 500.000 en politiek 
gevoelige wijzigingen voor wensen en bedenkingen aan de raden moeten worden voorgelegd.
Uit de halfjaarrapportage 2020 is naar voren gekomen dat er, behoudens de drie nieuwe projecten 
voor de havens, geen projecten zijn met een wijziging groter dan € 500.000 en er is geen sprake is 
van politiek gevoelige wijzigingen.

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 website actief. Via een digitaal magazine 
wordt tevens gecommuniceerd over de voortgangsrapportages, jaarprogramma's en jaarverslagen. De 
communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder vormgegeven binnen de 
projecten.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 23 november 2020

Besluit nummer 2020-064725

Onderwerp Voorstel met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst 
uitvoering programma De Kop Werkt! jaarprogramma 2020 2e tranche

De raad van de gemeente Den Helder;

besluit:

1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder 2017 het college te berichten dat de raad, overeenkomstig het 
advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, geen 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 2020, 2e tranche;

2. kennis heeft genomen van de halfjaarrapportage 2020 van De Kop Werkt!

3. kennis heeft genomen van de besluiten van de vijf colleges om de uitvoering van het programma 
De Kop Werkt! met een jaar te verlengen en voor het extra uitvoeringsjaar 2021 uit de post 
onvoorzien/vrijvallend budget een bijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000 t.b.v. 
Bestuursopdracht Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs 
(onderdeel Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van € 80.000.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 november 2020


