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Haarlem, 25 april 2013
Geachte staten- en raadsleden,
Namens de stuurgroep "Kop van Noord-Holland" bied ik u hierbij de publieke uitvoeringsagenda voor
de Kop van Noord-Holland en het Jaarplan 2013 (met twee bijlagen) ter informatie aan.
De aanleiding is u inmiddels wel bekend. De uitvoeringsagenda is tot stand gekomen vanuit het
gevoel van urgentie om beter regionaal samen te werken in de Kop van Noord- Holland.
De agenda is in 2012 opgesteld en vastgesteld. De agenda bestaat uit:
1.

Afspraken die in de stuurgroep "Remkes" zijn gemaakt met de boards (stuurgroep Remkes);
mei 2012
2. Afspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dwarshuis en zijn vervat in het
programmaplan van de GS "Kop op de Kaart!" (april 2012)
3. Toevoegingen aan de hand van de afspraken die in de eerste gesprekken met bestuurders uit
de stuurgroep zijn gemaakt naar aanleiding van de ervaringen in 2012 (stuurgroep Kop van
NH).
De uitvoeringsagenda wordt aangestuurd door een stuurgroep en uitgevoerd door een
programmateam. De stuurgroep "Kop van Noord-Holland" is verantwoordelijk voor de publieke
bijdrage aan de vormgeving en versterking van de vijf economische clusters van Noord-Holland-Noord
voor de deelregio Kop van Noord-Holland. Doel is het stimuleren van de economische vitaliteit van de
regio en de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving te versterken. De huidige en verwachte
demografische ontwikkelingen voor de Kop van Noord-Holland zijn een bijzonder aandachtspunt bij de
activiteiten in de uitvoeringsagenda.
Afspraken over de werkwijze zijn vastgelegd in het rapport "meters maken" (juni 2012) en besloten in
de stuurgroep van september 2012. In november 2012 is een programmamanager aangesteld.
Eind 2012 is een jaarplan voor 2013 opgesteld, welke in de stuurgroep van januari 2013 is
vastgesteld. Afgesproken is om dit jaarplan medio 2013 te concretiseren. De stuurgroep onderzoekt
momenteel de mogelijkheden voor het instellen van een regionaal investeringsfonds. Het gaat met
name om een globale schatting van de gewenste investeringen, een aantal criteria en prioritering van
de inzet van deze middelen. In het aangepaste jaarplan zal een voorstel voor de benodigde ambtelijke
capaciteit om de uitvoeringsagenda uit te kunnen voeren worden opgenomen. Dit jaarplan zal in het
3 kwartaal van 2013 ter goedkeuring aan de staten en raden worden aangeboden.
de

Op de Texelconferentie hebben vertegenwoordigers van de raden van de vier deelnemende
gemeenten het initiatief genomen voor een draagvlakonderzoek onder leiding van de VNG met als
doel te komen tot een nog sterkere samenwerking tussen de raden in de Kop van Noord-Holland.
Binnenkort zal dit voorstel worden geagendeerd.
Op 21 maart j.l. hebben wij u op Texel uitgebreid geïnformeerd over de publieke uitvoeringsagenda en
de stand van zaken bij de vijf economische clusters van Noord-Holland Noord. Een publieksversie van
de uitvoeringsagenda is daar verspreid.
Alle informatie over de publieke uitvoeringsagenda is te vinden op de website: www.dekopwerkt.nl. U
kunt belangrijke tnfor

voorzitt

