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Registratienummer: 

 

RVO16.0118 Portefeuillehouder: E.M. Krijns 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID 17.00825 Jaarprogramma 2017 (factsheets)  ID 17.00826 Jaarprogramma 2017 (formats)  ID 17.00824 Samenwerkingsovereenkomst*  ID 17.00828 Bijlage 1 investeringsoverzicht  ID 17.00821 Bijlage 2 vervaldata betaling   ID 17.00822 Bijlage 3 Toetsingskader*  ID 17.00823 Bijlage 4 Format Projectplan  ID 17.00828 Amendement Toetsingskader GL&DNA   ID 17.00829 Antwoorden op vragen CDA HK  ID 17.00830 Antwoorden op vragen D’66 HK   ID 17.00830 RIB 16 November 2016 RRN   
(* In deze documenten zijn in rood de wijzigingen aangegeven ten 

opzichte van de documenten zoals behandeld in de RRN.)  

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

M.M. van Gils 

(0223) 67 8837 

m.van.gils@denhelder.nl 

Onderwerp:  Regionale Samenwerking De Kop Werkt! 

 

Gevraagde besluiten: 
1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de financiële verordening 

gemeente Den Helder,  het college te berichten dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om de tekst vast te stellen van de 
tussen de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland te sluiten  
‘Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020’ en de 
daarbij behorende bijlagen, . 

2. Bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en de kaders te hanteren als toetsingscriteria 

voor de projecten in de jaarprogramma’s. 
3. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten 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 2017 dat als bijlage deel uitmaakt van 
dit raadsbesluit  

 

Samenvatting 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder legt het voorgenomen besluit  

om de tekst vast te stellen van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma “De Kop 
Werkt! 2017 – 2020 tussen de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland en 

het jaarprogramma 2017 in het kader van wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraad. De 

gemeenteraad besluit bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en te hanteren als 

toetsingscriteria voor de projecten in de jaarprogramma’s. De opgelegde geheimhouding op de in de 
documenten genoemde bedragen is door het college ingetrokken. 

  

Inleiding 

In mei 2016 hebben de vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon,  

Schagen en Texel) besloten de regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de bestuursopdrachten 

Havensontwikkeling, Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt, Destinatiemarketing en het Regionaal 

Ambitiedocument Kop van Noord-Holland. Tevens is een investeringslijst vastgesteld. 

Voor de uitvoering hiervan is in de meerjarenbegroting van de gemeenten een bedrag per inwoner 

gereserveerd. Wij verwijzen u volledig- en kortheidshalve naar de besluiten van de gemeenteraden van Den 

Helder d.d. 23 mei 2016, Hollands Kroon d.d. 26 mei 2016, Schagen d.d. 10 mei 2016 en Texel d.d. 25 mei 

2016. Aan de vier colleges is de opdracht gegeven om de onderlinge samenwerking en de samenwerking met 

de provincie verder vorm te geven. Daarnaast is opdracht gegeven om het jaarprogramma 2017 uit te werken 

en aan de Regionale Raadscommissie Noordkop aan te bieden.  

In juli 2016 en november 2016 is de Regionale Raadscommissie Noordkop van de voortgang op de hoogte 

gesteld. Op 6 oktober 2016 hebben de leden van de Stuurgroep De Kop Werkt! in de vergadering van de 
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Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) een tussentijdse toelichting gegeven op de stand van zaken van 

de bestuursopdrachten en de bijbehorende projecten.  

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk effect 

Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking en samenwerking met de provincie Noord-Holland om 

te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk 

doel/effect). 

 

 

Kader 

 

Motivering 

Samenwerkingsovereenkomst en vaststellen toetsingscriteria 

Na besluitvorming van de gemeenteraden in mei 2016 is het overleg over de uitwerking van de samenwerking 

met de provincie opgestart. In de bijlagen is een concept opgenomen van de samenwerkingsovereenkomst. 

De partijen (gemeenten Kop van Noord-Holland en provincie) leggen vast dat ze op basis van de vier 

bestuursopdrachten gaan samenwerken en voor gezamenlijke rekening de projecten gaan uitvoeren die zijn 

opgenomen in de investeringslijst 2017 – 2020 (bijlage 1 samenwerkingsovereenkomst).  

In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de bedrijfsvoering van de samenwerking, waaronder 

de organisatie van de besluitvorming en de rol die elke partij daarin heeft.     

Door partijen wordt in totaal € 30 mln.. bijgedragen aan de hand van een betalingsschema (bijlage 2 

samenwerkingsovereenkomst). De uitvoering van het programma is aan de Stuurgroep De Kop Werkt! 

De gemeenteraden kunnen wensen en bedenkingen indienen over de samenwerkingsovereenkomst. 

Om de jaarprogramma’s te kunnen toetsen is het noodzakelijk dat de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten 

daarvoor de kaders vaststellen. In bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst worden de kaders 

aangegeven. 

 

Jaarprogramma 2017 

De samenwerking op het programma De Kop Werkt! wordt aangegaan voor 4 jaren, de periode  

2017 - 2020. Jaarlijks wordt door de Stuurgroep een jaarprogramma opgesteld. Het jaarprogramma 2017 is in 

overleg met gemeenten en provincie tot stand gebracht. Uitgewerkte formats (projectplannen) dienen als basis 

voor genoemd jaarprogramma. De gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen 

in te dienen.  

De colleges van de vier gemeenten hebben op 6 december en 20 december ingestemd met de 

samenwerkingsovereenkomst en het jaarprogramma 2017. Voor behandeling in de gemeenteraden zijn de 

stukken op 9 februari 2017 om advies voorgelegd aan de RRN. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft 

op 20 december 2016 tevens met de stukken ingestemd en op 16 januari 2017 advies gevraagd van de 

provinciale commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB). 

 

Wettelijke grondslag 

De gemeenten baseren het sluiten van een overeenkomst op de artikelen 108, lid 1 en artikel 160, lid 1, aanhef 

en onder e van de Gemeentewet. Het onderwerp heeft een dermate groot bestuurlijk belang dat toepassing 

wordt gegeven aan artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet,  dat wil zeggen dat de gemeenteraden in de 

gelegenheid worden gesteld om over de samenwerkingsovereenkomst die de colleges voornemens zijn te 

sluiten,  wensen en/of  bedenkingen kenbaar te maken.  

Dit laatste geldt tevens voor het jaarprogramma 2017. 

 

Financiën 

De gemeenteraden hebben in mei 2016 voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen, concrete projecten 

voor de periode 2017 – 2020 een bedrag van maximaal € 91,60 per inwoner beschikbaar gesteld, uitgaande 
van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de regionale investeringen in dit kader en deze 

bijdrage in twee tranches (2017 en 2018) beschikbaar te stellen. 

Gedeputeerde Staten heeft de intentie uitgesproken een bedrag van 15 miljoen euro cofinanciering te 

reserveren voor het programma De Kop Werkt!. Hiervan is 7,3 miljoen reeds toegezegd door Provinciale Staten. 

De toezegging van het totale bedrag (dus de resterende 7,7 miljoen euro) is afhankelijk van de 

begrotingsbehandeling in Provinciale Staten. Hierover zal in de Kaderbrief 2018 een besluit worden genomen.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de Kop 

van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders besluiten.  

Tevens wordt de samenwerkingsovereenkomst aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.) 

voorgelegd. Het risico is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten. 

 

Alternatieven 
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Samenwerking: voorgesteld wordt de samenwerking vorm te geven op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen vier gemeenten en provincie. Alternatief is het niet sluiten van een 
overeenkomst of een zwaardere vorm van samenwerking, bijv. aangaan van een gemeenschappelijke regeling. 

Jaarprogramma 2017: de projecten in het voorgestelde jaarprogramma 2017 komen uit bijlage 1 de 

Investeringslijst 2017-2020 van de  Samenwerkingsovereenkomst. Via het indienen van wensen of bedenkingen 

kunnen aanpassingen worden voorgesteld. 

 

Communicatie 

Intern: in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd de communicatie richting RRN (verantwoording, 

jaarprogramma's en voortgangsrapportages). 

Extern: Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is een communicatieplan opgesteld.  

Een nieuwe website is actief. De communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder 

vormgegeven binnen de projecten. 

 

Realisatie 

Wanneer de samenwerkingsovereenkomst mede op basis van besluitvorming door de gemeenteraden en de 

provincie  is aangegaan, kan worden gestart met de uitvoering van het jaarprogramma 2017.  

De Stuurgroep zal de gemeenteraden twee keer per jaar van de voortgang op de hoogte houden. Een 

voortgangsrapportage wordt om advies aan de Regionale Raadscommissie Noordkop voorgelegd. Een 

jaarprogramma wordt uiterlijk in oktober voor het nieuwe jaar aan de Regionale Raadscommissie Noordkop en 

de individuele raden voorgelegd.  

 

 

Openbaarheid / geheimhouding documenten 

Door de colleges van de vier gemeenten en Gedeputeerde Staten is in december 2016 geheimhouding 

opgelegd op de genoemde bedragen in: 

- bijlage 1 Investeringslijst van de samenwerkingsovereenkomst 

- jaarprogramma 2017, bijbehorende formats en factsheets 

Geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet in verband met de belangen 

genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking 

alvorens de desbetreffende projecten aanbesteed en gegund zijn zou de economische belangen van 

gemeenten en provincie kunnen schaden. Het opleggen van geheimhouding is tijdens de behandeling van de 

stukken in de RRN van 9 februari 2017 onderwerp van discussie geweest. Hieronder wordt op het advies van 

de RRN, het standpunt van de Stuurgroep en het besluit van de colleges nader ingegaan. 

 

Advisering commissies 
Regionale Raadsadviescommissie Noordkop (RRN) 

Op 9 februari 2017 is de samenwerkingsovereenkomst, incl. bijlagen en het jaarprogramma met formats 

(projectplannen) aan de RRN voorgelegd. De raadsleden van de RRN zijn tot 23 januari 2017 in de gelegenheid 

gesteld om technische vragen in te dienen. De fracties van het CDA en D’66 uit Hollands kroon hebben hiervan 
gebruik gemaakt. De vragen en antwoorden zijn voor de vergadering van de RRN naar alle raadsleden 

toegestuurd. 

 

De RRN heeft een positief advies uitgebracht over genoemde documenten. Wensen en bedenkingen zijn 

ingebracht. Het toetsingskader (bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst) moet worden vastgesteld door 

de raden en de RRN heeft advies hierover uitgebracht. Tevens heeft de Stuurgroep  ‘De Kop Werkt!’ tijdens de 
vergadering een aantal toezeggingen gedaan. 

Ten aanzien van de opmerkingen van de RRN en toezeggingen van de Stuurgroep kan het volgende worden 

opgemerkt: 

 

1. Amendement GroenLinks en DNA Schagen 

Voor de vergadering van de RRN is door GroenLinks Den Helder, Hollands Kroon, Texel en DNA 

Schagen een amendement ingediend om het toetsingskader uit te breiden met subdoelstellingen die in 

samenhang ingaan op participatie, duurzaamheid, werkgelegenheid, mobiliteit en leefbaarheid. 

Door de Stuurgroep is toegezegd, dat de subdoelstellingen in het toetsingskader kunnen worden 

uitgebreid met de bovengenoemde vijf subdoelstellingen.  

In de eerste plaats is een aantal al opgenomen in de basisvoorwaarden projectvoorstellen van het 

toetsingskader en in de tweede plaats zijn deze punten ook door de provinciale commissie Economie, 

Energie en Bestuur op 16 januari 2017 naar voren gebracht. Het amendement wordt overgenomen  

en verwerkt in het toetsingskader (bijlage 3 van de SOK). 

 

2. Amendement Christen Unie Hollands Kroon (per email ingediend) 

Door de Christen Unie is tijdens de behandeling van de SOK in de RRN het onderstaande amendement 

Ingediend.  
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“De raden stellen jaarlijks de eenduidige voorstellen met de concrete projecten en de daarbij behorende 
financiële middelen vast”. 
 

De Christen Unie heeft aangegeven, dat jaarprogramma’s door de raden moeten worden vastgesteld. 
In het convenant van mei 2016 is dit vastgelegd.  

Diverse partijen binnen de RRN beroepen zich hierbij tevens op hun budgetrecht. Daarnaast werden er 

vragen gesteld waarom de bepaling in de SOK afwijkt van wat er in het convenant was vastgelegd. 

 

Genoemd amendement heeft betrekking op artikel 3, lid 6 van de SOK. 

In dit artikel is opgenomen, dat de Stuurgroep de jaarprogramma’s voorbereidt en deze programma’s 
ter advisering voorlegt aan de vier colleges van burgemeester en wethouders en aan Gedeputeerde 

Staten. De gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen in te dienen en 

de advisering van de vier gemeenteraden  vindt plaats via de RRN. Door de Stuurgroep is aan de RRN 

geadviseerd het amendement niet over te nemen. Het advies was opgebouwd uit twee elementen.  

Allereerst is aangegeven dat de raden hun budgetrecht hebben uitgevoerd bij het vaststellen van het 

beschikbare budget in de begroting op basis van de bestuursopdrachten en de totale projectenlijst (mei 

2016). De raden zijn daarmee kader stellend en budget bepalend geweest. Dit wordt bekrachtigd door 

de vaststelling van het toetsingskader door de raden. Vervolgens ligt de uitvoering bij de colleges 

(conform de Wet dualisering gemeentebestuur) en de colleges hebben op onderdelen de Stuurgroep  

gemachtigd beslissingen te nemen. De raden kunnen op inhoud wensen en bedenkingen indienen.   

De verwarring bij de RRN komt echter door wat in het convenant was opgenomen. Bij de 

beantwoording was daarom ook ingegaan waarom de SOK afwijkt van het convenant. Bij de vaststelling 

van het convenant was opgenomen, dat er een beheersverordening diende te worden opgesteld om de 

uitvoering te regelen en moest de samenwerking met de provincie worden vastgelegd. Een 

beheersverordening bleek juridisch en operationeel niet wenselijk. Het enige wenselijke en haalbare 

was de afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, zowel juridisch, financieel als de 

bevoegdheden.  

 

Het amendement van de Christen Unie is in stemming gebracht.  

Stemming: 166 stemmen voor en 389 stemmen tegen het amendement (gewogen stemming). De 

samenwerkingsovereenkomst is op dit onderdeel niet aangepast. 

 

3. Geheimhouding 

Door diverse fracties in de RRN is aangegeven dat ze de geheimhouding niet bekrachtigd willen zien 

worden  door de raden. Ze geven de voorkeur aan het openbaar zijn van de stukken om hiermee de 

burgers beter te kunnen informeren. Geheimhouding is opgelegd op de genoemde bedragen van 

bijlage 1 van de SOK en op de genoemde bedragen in het jaarprogramma 2017. 

 

Door de stuurgroep is aangegeven dat juridisch advies stelt dat openbaarmaking, alvorens de 

desbetreffende projecten aanbesteed en gegund zijn, de economische belangen van het programma 

kunnen schaden. Er is geen harde juridische grondslag om het niet te doen dus kan vooralsnog het 

verzoek van RRN gevolgd worden. Het zal er overigens wel toe leiden dat dit via een apart besluit 

aangepast moet worden door P.S.  

 

Nadere toelichting geheimhouding: 

Op verzoek van de RRN wordt een toelichting gegeven waarom deze bepaling was opgenomen in de 

SOK. De toelichting van de juristen en inkoopadviseurs is als volgt: vanwege het belang van 

aanbesteding en gunning van de projecten genoemd in de SOK en in het jaarprogramma worden 

B&W/G.S. en raden/P.S. voorgesteld voor de desbetreffende bijlagen van de SOK geheimhouding op te 

leggen.  

Met dit advies hebben de juristen van de provincie het ook naar G.S. en P.S. gebracht. 

 

De grondslag voor het opleggen van geheimhouding is terug te vinden in de Provinciewet en de 

Gemeentewet in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de 

Wob.  

 

Geheimhouding kan worden opgelegd als sprake is van één van de belangen genoemd in artikel 10 van 

de WOB, bijvoorbeeld financiële belangen van betrokken overheden.  

 

Het is echter uiteindelijk een politieke keuze om daadwerkelijk over te gaan tot het opleggen van 

geheimhouding. Openbaarmaking van de raming is mogelijk en kan ook worden aangegeven in de 

aankondiging van een opdracht. Het is veelal niet raadzaam al te veel duidelijkheid te geven over 

ramingen of over (raads)besluiten over beschikbaar gestelde budgetten voor een opdracht, omdat dit 

de marktwerking kan belemmeren. Er bestaat in ieder geval geen verplichting om op basis van de 

aanbestedingsregelgeving de raming of besluiten daarover vooraf openbaar te maken dan wel geheim 

te willen houden.  
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Door de Stuurgroep is op 9 februari de toezegging gedaan, dat de geheimhouding niet bekrachtigd 

hoeft te worden. De colleges hebben het in december 2016 genomen besluit tot geheimhouding 

ingetrokken. De stukken zijn openbaar en de SOK is op dit onderdeel aangepast. 

 

4. Artikel 3, lid 9 van de samenwerkingsovereenkomst 

In artikel 3, lid 9 van de SOK is opgenomen dat de Stuurgroep beslissingen mag nemen over de 

gevolgen van afwijkingen tussen de ramingen zoals opgenomen in de investeringslijst en de uiteindelijk 

gevraagde  projectkosten, eventueel wijzigingen in de uit te voeren activiteiten en de planning hiervan 

en over de vervanging van een project uit de investeringslijst. 

De bevoegdheden van de raden worden in acht genomen en bij politiek gevoelige wijzigingen wordt de 

adviesprocedure in artikel 3, lid 9 van de SOK gevolgd. De raden mogen dan wensen en bedenkingen 

en de advisering vindt plaats via de RRN. 

 

De RRN heeft aangegeven dat de Stuurgroep te veel vrijheid krijgt om aanpassingen te doen binnen 

het programma. Er is voorgesteld te werken met een bovengrens en dat bij wijzigingen van meer dan € 
500.000,- altijd de adviesprocedure wordt opgestart.  

De Stuurgroep heeft toegezegd dit over te nemen. De SOK is op dit onderdeel aangepast. 

 

5. Economische effectrapportage 

Door de fracties van de VVD is voorgesteld om een economische effectrapportage op te stellen. Op 

deze wijze kan het effect van de uitvoering van het programma in beeld worden gebracht. Om een 

dergelijke rapportage op te stellen is een nulmeting nodig. Dit voorstel werd door meerdere partijen in 

de RRN gesteund waarbij ook het voorstel werd gedaan om hierin ook de maatschappelijke effecten 

mee te nemen. 

Door de Stuurgroep is aangegeven  dat een nulmeting waardevol is, mede om het effect van het 

programma in beeld te brengen en de raden goed te informeren. De huidige stukken hoeven hier niet 

op aangepast te worden. De Stuurgroep werkt dit verder uit. 

 

6. Nagekomen vraag D66 Texel 

D66 Texel heeft na de vergadering van de RRN de volgende vraag gesteld. 

 

Tijdens de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop is specifiek gevraagd of de 

provincie het hele bedrag ook heeft toegezegd. In de stukken stond dat er nog ruimte in de begroting 

gevonden moest worden, maar dat de toezegging wel binnen was. Nu staat er in het bijgevoegde 

verslag van de Commissie Economie, Energie en Bestuur van de provincie Noord-Holland dat er over 

het tweede deel opnieuw besloten moet worden. Er is nu nog maar 7,3 miljoen toegezegd. Wat is nu 

correct? 

 

De (formele) besluitvorming hierover binnen de provincie is als volgt: 

GS heeft de intentie uitgesproken een bedrag van 15 miljoen euro cofinanciering te reserveren voor het 

programma De Kop Werkt!. Hiervan is 7,3 miljoen reeds toegezegd door Provinciale Staten.  

De toezegging van het totale bedrag (dus de resterende 7,7 miljoen euro) is afhankelijk van de 

begrotingsbehandeling in P.S. Hierover zal in de Kaderbrief 2018 een besluit worden genomen. De 15 

miljoen was niet in 1x beschikbaar maar er was wel besluitvorming door G.S. over de intentie (wat bij 

een provincie zwaarwegend is).  

Daadwerkelijk toezeggingen kunnen alleen gedaan worden bij begrotingsbehandelingen (kaderbrief) 

door P.S. Dit heeft voor 7,3 miljoen al plaatsgevonden en voor de resterende 7,7 miljoen gebeurt bij de 

kaderbrief 2018. 

 

Provinciale Commissie Economie, Energie en Bestuur (Commissie EEB) 

Op 16 januari 2017 zijn de stukken aan de orde gesteld in de provinciale commissie EEB. 

De volgende wensen en bedenkingen zijn meegegeven: 

 

SOK 

In de SOK moet bij artikel 3, lid 6 worden toegevoegd dat naast de gemeenteraden ook Provinciale Staten de 

mogelijkheid wordt geboden om wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van het jaarprogramma.  

 

Jaarprogramma 2017  

- De projecten moeten beter omschrijven hoe ze invullingen geven aan het aspect duurzaamheid. 

- De projecten moeten meer inzicht geven in de concrete output/ outcome en de daadwerkelijk bijdrage aan de 

gestelde doelen. En hoe dit gemonitord wordt. 

 

Procesmatig 

Een jaarverslag sturen aan PS om de voortgang en effectiviteit te kunnen volgen.  
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De Stuurgroep adviseert deze wensen en bedenkingen over te nemen. De SOK en bijlage 3 het toetsingskader 

is op het bovenstaande aangepast. Om de wijzigingen t.o.v. de documenten zoals behandeld in de RRN terug 

te vinden zijn de wijzigingen in rood aangegeven. 

 
Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Den Helder, 14 februari 2017 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

 

 
 

secretaris 

Robert Reus 
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Gepubliceerde bijlagen: 

- Samenwerkingsovereenkomst* voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020, incl.:  

o bijlage 1 investeringslijst voor de periode 2017 – 2020 

o bijlage 2 vervaldata betaling bijdragen 

o bijlage 3 toetsingskader* 

o bijlage 4 format projecten 

- Jaarprogramma 2017, inclusief formats en factsheets (verkorte versie van formats). 

- Vragen en antwoorden technische vragen CDA en D66 Hollands Kroon 

- Amendement GroenLinks Den Helder, Hollands Kroon en Texel en DNA Schagen 

- Raadsinformatiebrief november 2016 

 
* In deze documenten zijn in rood de wijzigingen aangegeven ten opzichte van de documenten zoals behandeld in 

de RRN.  

 

 

 

 

 

 

 


