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Memo 

  

 

 

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING 

  

Naam fractie CDA  Noordkop 

Datum raadsvergadering 7 april 

Agendapunt 5 

Onderwerp Regionale Samenwerking De Kop Werkt 
  

De fracties van het CDA hebben een aantal technische vragen bij de stukken. 

  

Vragen over het bestuursconvenant: 

- In het convenant wordt voorgesteld dat de partijen de colleges zijn. Waarom wordt het convenant niet 

gesloten namens de raden of namens de gemeenten vertegenwoordigd door de colleges? 

 

Antwoord: 

Eens, ons voorstel is o  het ollege te er a ge  door a e s de ge ee teraad ertege oordigd door het 
ollege .  

 

- Nu in het voorstel staat dat de colleges het bestuursconvenant afsluiten is het eerste lid van artikel 4 

vreemd. Daarin staat dat de partijen 15 miljoen beschikbaar stellen. De colleges kunnen dat echter niet 

doen, dat doen de raden. Bent u het met ons eens dat de tekst moet worden aangepast? 

 

Antwoord: 

Eens, als convenant ondertekend wordt door colleges moet je expliciet maken dat de raden het geld 

beschikbaar stellen. Indien het convenant namens de gemeenteraden getekend wordt kan de tekst 

onveranderd blijven. 

 

- Tevens staat dat het geld beschikbaar wordt gesteld. Het geld wordt echter gereserveerd, zoals in het 

raadsvoorstel wel juist is opgenomen, en wordt het geld pas beschikbaar gesteld op grond van lid 2 van 

artikel 4.  Wilt u deze tekst aanpassen? 

 

Antwoord: 

Eens, het woord beschikbaar in artikel 4, lid 1 wordt veranderd in reserveren. In artikel 4 lid 1 wordt over zowel 

beschikbaar stellen als reserveren gesproken. Dit is verwarrend. Tekst wordt aangepast. 

 

- In lid 5 gaat het over de bijdrage van de Provincie. We gaan er dus vanuit dat de Provincie het totale 

bedrag van 15 miljoen euro daadwerkelijk reserveert en voornemens is het totale bedrag beschikbaar 

te stellen voor De Kop Werkt. Is deze veronderstelling juist? Is het geld dan ook beschikbaar als 

cofinanciering voor het totale investeringsplan? 

 

 

Antwoord: 

De provincie NH heeft op de Texel conferentie van april 2013 een cofinanciering toegezegd met een maximum 
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van 15 mio Euro. Echter heeft de Provincie NH ook altijd aangegeven dat zij dit bedrag niet eerder beschikbaar 

stellen nadat de regio met een goed onderbouwd uitvoeringsplan komt en een daadwerkelijke 

borging/reservering in de gemeentelijke begrotingen van 15 mio Euro. Het Ambitiedocument is dit goed 

onderbouwde plan. Op het moment dat raden een positief besluit nemen op gevraagde bijdrage per inwoner 

zal GS hetzelfde besluit in behandeling nemen. Op dit moment is GS positief over het ambitiedocument en wil 

zich hard maken voor de cofinanciering. Het is uiteindelijk aan PS om hierover een definitief besluit te nemen. 

Gedeputeerde Bond heeft aangegeven indien er op 7 april in de RRN een positief advies naar de raden wordt 

aangenomen hij het bedrag voor de samenwerking in de kaderbrief laat opnemen.  

 

Antwoord op uw vraag: GS staat nog steeds positief tegenover de eerder gedane toezegging en zal, zoals ook 

de gemeenteraden dat doen, het geld per investering uit de geoormerkte reserve vrijgeven 

 

- In artikel 6 staat dat het convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De financiën zijn echter 

beschikbaar voor de jaren 2017-2020 (artikel 4). Is het niet logischer om het convenant voor de 

genoemde 4 jaar aan te gaan en dan te besluiten om al dan niet het convenant te verlengen? Kunt u 

deze keuze toelichten? 

 

Antwoord: 

De samenwerking houdt niet op na 4 jaar. Het investeringsoverzicht geeft de eerste aanzet tot verregaande 

samenwerking op ruimtelijk-economisch domein. In de praktijk zal blijken dat we ook na 2020 opgaven hebben 

of dat opgaven zoals nu omschreven zijn nog niet afgerond zijn in 2020. 

  

Vragen bij de bestuursopdrachten: 

- Kunt u aangeven wat de status is van de bestuursopdrachten? Het zijn concepten en er zijn in de eerste 

bijeenkomst opmerkingen over gemaakt (zie besluitenlijst). 

 

Antwoord: 

De status van de bestuursopdrachten is dat deze zijn vastgesteld door zowel de stuurgroep als de colleges. De 

opmerking die u gemaakt heeft ten aanzien van de bestuursopdrachten worden in de stuurgroep van 28 april 

besproken. Voor de havenopdracht zal de stuurgroep in het tweede kwartaal van 2016 een terugkoppeling 

geven a  de eerste e i di ge  a  de erkgroep elast et het deelproje t Sa e erki g ha e s i  de 
Kop van Noord-Holla d   

 

- In het programma Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt staat de volgende passage opgenomen: 

Afgesproke  is, dat de afzo derlijke ge ee te  i  hu  eige  egroti ge  fi a iële iddele  
reserveren ten behoeve van de regionale samenwerking op de vier estuursopdra hte .  

Dit bevreemd ons. Kunt u dit nader toelichten? Om welke bedragen gaat dat? 

 
Antwoord: 

De edrage  die orde  edoeld alle  i e  de ijdrage a  € 9 ,6  per i o er. I  totaal is oor deze 
estuursopdra ht ee  edrag a  € 2.180.000,- euro opgenomen. De uitvoering vindt plaats in afstemming en -

waar nodig- met cofinanciering vanuit de werkgeversdienstverlening binnen het Sociaal Domein. 


