¥

Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 20 november 2017

Besluit nummer

: RB17.0076

Onderwerp

: De Kop Werkt! - Jaarprogramma 2018 en Voortgangsrapportages 2017

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0097 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 7 november 2017;
kennis genomen hebbende van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop op 19 oktober 2017;
overwegende

dat op grond van artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma
De Kop Werkt!” de Stuurgroep De Kop Werkt! het jaarprogramma van uitvoerbare projecten uit de
Investeringslijst 2017-2020 voorbereidt en mag beslissen over wijzigingen in de uit te voeren activiteiten;

dat over de voortgang van voorbereiding en uitvoering van de projecten tweemaal per jaar
verantwoording wordt afgelegd;

dat de raden wensen en bedenkingen kunnen indienen tegen de jaarprogramma’s en tegen politiek
gevoelige wijzigingen en wijzigingen groter dan € 500.000,--;
besluit:
1. op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet geen wensen of bedenkingen in te dienen 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 1 deel uitmaakt van dit raadsbesluit;
2. op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet tegen de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht Havens
de volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. 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.
b. 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.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 20 november 2017.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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