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Raadsvergadering d.d.  : 23 mei 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0024 

 

Onderwerp   : Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0036 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder, het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon, het college van burgemeester 

en wethouders van Schagen en het college van burgemeester en wethouders van Texel; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende regionale raadscommissie Noordkop op 10 maart en  

7 april 2016; 

 

besluit: 

 

1. De regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de volgende vier bestuursopdrachten te weten: 

a. Havensontwikkeling 

b. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 

c. Destinatiemarketing 

d. Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland 

2. Voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen concrete projecten voor de periode 2017 – 2020 in de 

meerjarenbegroting een bedrag van maximaal € 91,60 per inwoner te reserveren en deze in twee tranches 
beschikbaar te stellen, uitgaande van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de regionale 

investeringen in dit kader. 

3. Het investeringsoverzicht vast te stellen en het college opdracht te geven bij de uitwerking het 

maatschappelijk effect per project aan te geven en op welke wijze burgerparticipatie en duurzaamheid 

worden vormgegeven.  

4. De samenwerking vast te leggen in een convenant en het college op te dragen om in samenwerking verder 

invulling te geven aan de in het convenant opgenomen uitwerkingen, waaronder het opstellen van een 

beheersverordening (inclusief mandaatregeling), waarin de financiële aspecten nader worden uitgewerkt. 

5. Het college op te dragen (via de stuurgroep De Kop Werkt!) de jaarschijf 2017 (het jaarplan van de Kop 

Werkt!) uit te werken en in september 2016 aan de RRN aan te bieden. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 23 mei 2016. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


