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4 april 2016
RRN
Stuurgroep DKW
Beantwoording Raadsvragen PvdA Texel.
TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

Naam fractie
Datum raadsvergadering
Agendapunt
Onderwerp

PvdA Texel
7 april
5
Regionale Samenwerking De Kop Werkt

De fractie van de PvdA heeft een aantal vragen bij de stukken.

1. Veel van de projecten in deze lijst zouden ook zonder de regionale samenwerking in
aanmerking kunnen komen voor een provinciale bijdrage. Heeft deze overeenkomt gevolgen
voor toekomstige bijdragen vanuit de provincie? Heeft u hierover met de Provincie
gesproken?
Andwoord:
Nee, dit heeft geen gevolgen voor toekomstige bijdrage.
Ja, met gedeputeerde Bond is dit besproken.
2. Veel van de projecten komen wellicht ook in aanmerkingen voor andere subsidies, vanuit het
rijk, Europa of fondsen zoals bijvoorbeeld het Waddenfonds. Komen deze eventuele
bijdragen, doordat alle projecten nu onder één noemer komen te staan, nu ook onder druk te
staan? Heeft u hierover in de Stuurgroep gesproken?
Antwoord:
Op het moment dat andere fondsen aangewend kunnen worden bij de dekking wordt dit in de
financiële paragraaf van het projectplan meegenomen.

3. Niet alle projecten zijn even concreet. Neem bijvoorbeeld het project Versterking n250. Een
voor de bereikbaarheid van Texel en Den Helder belangrijk project, maar onduidelijk is wat er
met de gevraagde 1 miljoen gaat gebeuren. Ook staat hierbij dat de provincie er nog geen
geld voor heeft gereserveerd. Hoe moeten wij dit project nu interpreteren? Heeft u hierover
met de provincie gesproken?
Antwoord:
De investering is de voorgenomen regionale bijdrage. Het voorstel zelf wordt nader uitgewerkt, daarin
speelt ook PNH een rol. Als het voorstel levensvatbaar is wordt het ter besluitvorming aan de raden
voorgelegd.
4. In het bestuursconvenant is een vrij stevige besluitvormende rol weggelegd voor de
stuurgroep 'De kop werkt'. Toch is ons nog onduidelijk wat precies de status en het mandaat
is van deze stuurgroep. Kunt u ons daar meer duidelijkheid over geven?
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Antwoord:
Op dit moment heeft de stuugroep geen mandaat. Ze werkt vanuit het investeringskader wat vanuit de
raden is meegegegeven. Uitgewerkte plannen worden pas in uitvoering gegegeven na vaststelling in
de gemeenteraden. De raden krijgen in dat proces een advies vanuit de RRN.
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