
                   
 

 
 
 
 

AMENDEMENT   
 

 
De raad van de gemeente …… in vergadering bijeen op .. november 2017, 
 
Besluit: 
 
Voorgesteld besluit: 
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 
en Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten: 

1. dat de raad geen wensen of 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 2018, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit; 

2. dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen de wijzigingen binnen de bestuursopdracht 
Havens; 

3. kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017. 
 
Te wijzigen in: 
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 
en Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten: 

1. dat de raad geen wensen of 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 2018, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit; 

2. dat de raad de volgende zienswijze wil inbrengen tegen de wijzigingen binnen de 
bestuursopdracht Havens: 

a. akkoord te gaan met de gevraagde budgetten voor 2018; 
b. een besluit over de herverdeling van de budgetten te nemen in 2018 bij het vaststellen 

van de jaarschijf 2019 op basis van een gedegen onderbouwing van de benodigde (extra) 
middelen;  

c. voorlopig de vrijgevallen gelden (van het project Kade  43-46) op te nemen in het budget 
‘nog niet binnen bestuursopdracht toegedeelde middelen’. 

3. kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017. 
 
Toelichting 
Voorgesteld wordt om de gelden van de bestuursopdracht havens anders te besteden. Het project Kade 
43-46 wordt (voorlopig) niet uitgevoerd. U stelt voor om de gelden te besteden aan andere projecten 
binnen de bestuursopdracht Havens.  
Er is onvoldoende onderbouwd waar deze extra gelden aan besteed worden en welke meereffecten 
worden bereikt. In de toelichting is opgenomen dat er nog onderzoeken plaats zullen vinden om te 
bepalen hoeveel extra gelden nodig zijn. Daarom stellen we voor akkoord te gaan met de budgetten voor 
2018. De budgetten voor 2019 en verder kunnen bij het vaststellen van de jaarschijf 2019 beoordeeld en 
toegekend worden. De vrijgevallen gelden kunnen voorlopig worden ogenomen in het budget ‘nog niet 
binnen bestuursopdracht toegedeelde middelen’. 
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