
 
   

 
 

 

 Aan de raden van de gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon, Schagen en Texel 
 
 

 verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
 datum : 10-09-2013 

kenmerk : AU13.10198 
bijlagen : raadsvoorstel+besluit 

 
dhr. mr. drs. M. Huisman 
telefoon (0223) 67 8101 

brief van : n.v.t. 
kenmerk : n.v.t. 
 

 onderwerp  
 Aanbieding initiatiefvoorstel en ontwerp-besluit 'Slim Samenwerken bij de Kop'  

 
Geachte leden van de raad, 
 

 
 
Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 

 

Vlak voor en direct na het zomerreces zijn vertegenwoordigers van uw raden, daarbij ondersteund door uw 
griffiers en vertegenwoordigers van de VNG, bijeen geweest om van gedachte te wisselen over de manier 
waarop tussen de vier Kop-gemeenten slimmer kan worden samengewerkt.  
 
De gesprekken hebben geresulteerd in het bijgevoegde initiatiefvoorstel met bijbehorend ontwerp-besluit. 
U wordt gevraagd:  
 

1. een regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ in te stellen, waarin de gemeenten Den 
Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vertegenwoordigd zijn door twee raadsleden per gemeente 

en hun griffier;  

2. als afgevaardigden namens de gemeenteraad van Den Helder in de werkgroep te benoemen de heren 

T. Rijnten en J.P. Verhoef; 

3. de raadswerkgroep de volgende opdracht te geven: ‘Het – voor het einde van 2013 – bedenken van de 

slimste manier waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in huidige en toekomstige 

samenwerkingen’;  
4. de colleges van burgemeester en wethouders te vragen om gezamenlijk en zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk vóór maart 2014, de gemeenteraden - via ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ - potentiële 

samenwerkingsthema’s te inventariseren, waarbij samenwerking tussen de KOP-gemeenten moet of 

kan plaatsvinden. 
 
Wij stellen u voor overeenkomstig dit voor alle vier raden gelijkluidende ontwerp-besluit te besluiten. Na uw 
besluitvorming maakt de werkgroep ‘Slim samenwerken bij de Kop’ vervolgens weer een vervolgstap in de 
uitwerking. Het resultaat daarvan wordt u voor 1 januari 2014 aangeboden, zodat besluitvorming in het 
eerste kwartaal van 2014 kan plaatsvinden.  
 
Mocht u over het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor contact 
opnemen met uw griffier, 
 
Met vriendelijke groeten, 
de raadswerkgroep ‘Slim samenwerken bij de Kop’, 
 
Theo Rijnten (PvdA) en Hans Verhoef (D66), raadsleden Den Helder, 
Menno Huisman, raadsgriffier Den Helder 
 
Fijko van der Laan (PvdA) en Jip Pankras (LADA), raadsleden Hollands Kroon.  
Marnix Philips, raadsgriffier Hollands Kroon 
 
Hans Kroger (JESS) en Marcel Sanders (CDA), raadsleden Schagen, 
Eva van Voorde, raadsgriffier Schagen 
 
Joop Groeskamp (Texels Belang) en Marjan de Groot-Kooi (VVD), raadsleden Texel. 
Marit de Porto, raadsgriffier Texel 


