
  Beeldvormende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de Beeldvormende Regionale Raads- en Commissieledenbijeenkomst van de vier 
Noorkop gemeenten op 9 mei 2019 om 17:00 uur.  
Locatie: Keykegzaal in Theater De Kampanje, Willemsoord 63 - 1781AS Den Helder 
Commissiegriffier: John Hagens 
 

 
 
 
A G E N D A 
 
 
001  17:00 uur: Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter van de Agendacommissie       
              van de Regionale Raadscommissie Noordkop, dhr. M. Sanders. 
 
  
002  17:05 uur: Presentatie verzorgd door De Kop Werkt! Het betreft een vervolg op de  
              presentatie van 7 maart. In deze presentatie onder andere voorlichting over het  
              ambitiedocument 2.0 en over een drietal nieuwe projecten, uit het door de gemeenteraden  
              vastgestelde Investeringsprogramma 2017 – 2020. Deze projecten vormen de 2e tranche van  
              het jaarprogramma 2019. Dit alles ter voorbereiding op 6 juni waar tijdens de bijeenkomst van  
              de RRN eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot deze 2e tranche kunnen  
              worden vastgesteld. 
   
   
003  18:00 uur tot 18:30 uur: Deelnemers, die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen  
              gebruik maken van een lichte maaltijd bestaande uit diverse belegde broodjes en soep. 
  
 
 
004   Vanaf 18:30 uur: Pitches gemeenschappelijke regelingen. De directies, leden van het AB  
               en financieel specialisten van de gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentelijke  
               Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN), de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 
               Holland Noord (RUD/Omgevingsdienst NHN), de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  
               (VRNHN) en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Regionaal Archief)  zijn uitgenodigd  
               om per gemeenschappelijke regeling in een korte pitch u als raads- en commissieleden  
               duidelijkheid te verschaffen over de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.  
                
               18:30 uur – 18:45 uur: Pitch GGD Hollands Noorden 
               18:45 uur – 19:00 uur: Pitch Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
               19:00 uur – 19:15 uur: Pitch Regionaal Archief  
               19:15 uur – 19:30 uur: Pitch RUD/Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
 
 
 005   19:30 uur – 19:45 uur: Korte pauze voor Koffie, Thee, Frisdrank of Water 
   
 
 006   19:45 uur – 21:00 uur: Gelegenheid voor raads- en commissieleden voor het stellen  
               van vragen aan de op vier verschillende plaatsen aanwezige directie- en stafleden van  
               de gemeenschappelijke regelingen. Dit alles ter voorbereiding op de in te dienen  
               zienswijzen op de jaarrekeningen 2018 en de begrotingen 2020 van de vier  
               gemeenschappelijke regelingen. 
  
 
007   21:05 uur: Sluiting    


