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Aan de raadsleden, commissieleden, collegeleden en 

betrokken ambtenaren van de gemeenten in de Noordkop 

 

Uitnodiging beeldvormende Regionale Raads- en 

commissieledenbijeenkomst Noordkop 9 mei 2019 
 

Geachte raads- en commissieleden en collegeleden, 
 
Hierbij nodig wij u van harte uit om deel te nemen aan de beeldvormende 
Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst van de vier 
Noordkopgemeenten op 9 mei 2019. 
 

De bijeenkomst vindt plaats in de KeyKegzaal in De Kampanje, 
Willemsoord 63 1781 AS in Den Helder. 
U kunt vanaf 16:30 uur binnenlopen. De bijeenkomst zelf start om 17:00 uur. 
 
Het programma vangt om 17:05 uur aan met een presentatie van De Kop Werkt!. 
Dit betreft een vervolg op hetgeen tijdens de bijeenkomst van 7 maart is 
gepresenteerd. In de presentatie zal onder andere voorlichting plaatsvinden door de 
Stuurgroep De Kop Werkt! over het ambitiedocument 2.0 en over een drietal nieuwe 
projecten, uit het door de gemeenteraden vastgestelde Investeringsprogramma 2017 
– 2020. Deze projecten vormen de 2

e
 tranche van het jaarprogramma 2019. Dit alles 

ter voorbereiding op 6 juni waar tijdens de bijeenkomst van de RRN eventuele 
wensen en bedenkingen met betrekking tot deze 2e tranche kunnen worden 
vastgesteld.  
 
Vanaf 18:00 uur tot 18:30 uur kunt u gebruik maken van een lichte maaltijd in de 
vorm van belegde broodjes en een kop soep. 
In verband met de catering willen wij graag vooraf zicht hebben op het aantal 
deelnemers. Vandaar het vriendelijke, maar ook dringende verzoek, of u zich uiterlijk 
maandag 6 mei 12:00 uur, middels een kort mailtje als deelnemer wilt melden bij de 
commissiegriffier van de Regionale Raadscommissie Noordkop,  John Hagens.  
E-mail: j.hagens@denhelder.nl 
    
Na de broodmaaltijd komen vervolgens de vier gemeenschappelijke regelingen, de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN), de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord (VRNHN) en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Regionaal 
Archief) aan bod. 
De directies, leden van het AB en financieel specialisten van de gemeenschappelijke 
regelingen zijn uitgenodigd om per gemeenschappelijke regeling in een korte pitch 
(korte presentatie) u als raads- en commissieleden duidelijkheid te verschaffen over 
de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. 
Ook hierbij is het de bedoeling dat de informatie behulpzaam moet zijn en ervoor 
moet zorgen dat de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop op 6 juni 
een zienswijze kunnen vaststellen op de jaarstukken 2018 en de begrotingen van 
2020 van de diverse gemeenschappelijke regelingen.   
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Het programma voor 9 mei ziet er als volgt uit: 
 

17:00 uur Opening en welkomstwoord. 

17:05 – 18:00 uur Presentatie van: De Kop Werkt!  

18:00 – 18:30 uur PAUZE voor broodjes en soep 

18:30 – 18:45 uur Pitch GGD Hollands Noorden 

18:45 -  19:00 uur Pitch Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

19:00 – 19:15 uur Pitch Regionaal Archief  

19:15 – 19:30 uur Pitch RUD/Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

19:30 – 19:45 uur Korte Pauze voor koffie, thee of fris 

19:45 – 21:05 uur Gelegenheid voor raads- en commissieleden voor het 
stellen van vragen aan de op vier verschillende plaatsen 
aanwezige directie- en stafleden van de 
gemeenschappelijke regelingen. 

 
 
Vanaf 19:30 uur tot 19:45 uur is er vervolgens een kort pauzemoment. Waarin even 
kort gelegenheid is om koffie, thee of fris te drinken. 
 
Na deze korte onderbreking krijgt u als raads- en commissielid de gelegenheid om 
aanvullende vragen te stellen aan de op vier verschillende plekken aanwezige 
directies, leden van het AB en financieel deskundigen van de gemeenschappelijke 
regelingen. 
Daarvoor is tot uiterlijk 21:05 uur de gelegenheid. Wij zullen hiervoor een 
roulatiesysteem hanteren waarbij u per gemeenschappelijke regeling ongeveer 20 
minuten de tijd krijgt. 
Dus van 19:45 – 21:05 uur Kunt u telkens ongeveer twintig minuten voor vragen 
terecht bij één van de aanwezige gemeenschappelijke regelingen. 
Om 21:05 uur eindigen wij de avond om met name de deelnemers vanuit Texel in de 
gelegenheid te stellen om de laatste boot te halen! 
 

Deze beeldvormende bijeenkomst is hét uitgelezen moment voor u om 
mee te denken en mee te praten over het realiseren van de ambities in 
onze regio! 
Daarnaast is het hét uitgelezen moment om u als raads-  en 
commissielid op de hoogte te laten stellen over de (financiële) 
ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke Regelingen en daarover mee 
te praten.  
 

Daarom komt u toch ook? 
Wij rekenen op uw komst! 
 
Namens de Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 
 
Marcel Sanders, voorzitter 

 

 
 


