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Geachte leden van de Regionale Raadscommissie,  

 

    

        

        

        

 

 

Op 6 oktober jl. hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders een presentatie geven in de 
Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) over het ruimtelijke economisch programma De Kop 
Werkt!  
 
Na deze bijeenkomst is de stuurgroep van De Kop Werkt! via de agendacommissie geïnformeerd dat 
de toelichting op het proces - door de voorzitter van de stuurgroep - en de presentaties niet volledig 
aansloten op de informatiebehoefte van leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop. Er zijn 
daaropvolgend afspraken gemaakt om dit in de toekomst te verbeteren. Afgesproken is dat de 
coördinerend griffier, de voorzitter van de agendacommissie RRN, de voorzitter van de stuurgroep en 
de ambtelijk opdrachtgever en -nemer vaker gaan overleggen om zaken goed voor te bereiden en 
rollen en taken duidelijker af te stemmen. Daarnaast gaan we de RRN frequenter informeren, onder 
andere door middel van een nieuwsbrief.  
 
Om aan te geven waar we staan, geven wij u in deze brief een beknopt overzicht van het proces tot nu 
toe en een tijdlijn voor de eerste helft van 2017.  
 
Het proces tot nu toe  
In mei 2016 hebben alle vier de gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland besloten de regionale 
samenwerking te baseren op de vier bestuursopdrachten, te weten:  
a. Havenontwikkeling  

b. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  

c. Destinatiemarketing  

d. Regionaal Ambitiedocument  
 
Ook hebben de raden besloten een bijdrage van maximaal € 91,60 per inwoner beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering van een jaarlijks vast te stellen programma voor de periode 2017 – 2020, uitgaande 
van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag.  
Een investeringsoverzicht (lijst met projecten) is eveneens door de raden vastgesteld en de colleges 
hebben opdracht gekregen om de samenwerking verder vorm te geven, inclusief de financiële 
aspecten en het jaarprogramma voor 2017.  
De stuurgroep heeft aangegeven dat de uitwerkingen van de bestuursopdrachten in september 2016 
aan de Regionale Raadscommissie Noordkop zouden worden voorgelegd.  
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De aanvankelijke planning van het traject is te optimistisch gebleken. Direct na de besluitvorming van 
de gemeenteraden is het overleg met de provincie daadwerkelijk gestart. Per bestuursopdracht is 
vanuit onze regio én vanuit de provincie een ambtelijk trekker aangesteld. Tevens is intensief overleg 
gevoerd met de provincie over de wijze van samenwerken, de financiële inbreng en de uitwerking van 
de projecten.  
 
Tijdlijn tot zomer 2017  
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 
Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan een juridisch sluitende vorm, die zorgt voor een vlotte doorloop van de projecten.  
Op 24 november 2016 wordt de samenwerkingsovereenkomst besproken in de stuurgroep.  
In december 2016 vindt de behandeling plaats in de colleges van burgemeester en wethouders, die de 
samenwerkingsovereenkomst en het jaarprogramma 2017 op 13 december 2016  in een gezamenlijke 
bijeenkomst zullen vaststellen. Dan wordt ook de nieuwe website van De Kop Werkt! gepresenteerd. 
 
Aansluitend worden de stukken vrijgegeven voor de RRN en finale besluitvorming in de vier 
gemeenteraden. De eerstvolgende bijeenkomst van de RRN in 2017 is gepland op 16 februari. Dit 
betekent dat het advies kan worden geagendeerd voor de gemeenteraadsvergaderingen van maart 
2017.   
 
Houdt dit in, dat er tot die tijd niets gebeurt?  
Dat is geenszins het geval. Die tijd is er niet. Daar waar mogelijk worden projecten opgepakt, onder 
andere omdat samenwerkingspartners niet langer kunnen wachten.  
 
Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot Jan Paasman, 
programmamanager De Kop Werkt! Hij is bereikbaar via het mailadres: jan.paasman@schagen.nl.  
 

Wij vertrouwen erop, dat wij zo tegemoet zijn gekomen aan uw informatiebehoefte. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Theo Meskers, 

voorzitter stuurgroep De Kop Werkt!   
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