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Bestuurlijke samenwerldng 

. Beste leden van de raad, college en burgemeester, 

Na de conferentie van vrijdag 21 november jl. heb ik net initiatief genomen om in 
! gezamenlijk overleg na te gaan wat de logische vervolgstap is in het proces om te 

komen tot bestuurlijke samenwerking. Voor een inventarisatie van meningen hierover 
heb ik alle gemeenten benaderd om gisteren (26 november) aanwezig te zijn in Niedorp. 
Helaas kon niet iedere gemeente aanwezig zijn. Wei waren aanwezig 
vertegenwoordigers van de gemeenten Schagen, Zijpe, Harenkarspel, Den Helder en 
Wieringen. 

Duidelijk is dat de gemeenteraden zeer nauw bij het proces betrokken dienen te zijn. De 
conclusie van deze bijeenkomst was dan ook om, in navolging van de bijeenkomst van 
12 november jl., afgevaardigden van de raden te vragen na te denken over het aanstellen 
van een informateur. Gevraagd zal worden wat het profiel van de informateur zou 
moeten zijn, welke opdraeht deze man/vrouw mee krijgt en wie hem/haar aan stelt. 

Om de vaart in het proces te houden is er voor gekozen om op 16 december a.s. met 
twee afgevaardigden van de gemeenteraad en de griffiers hierover van gedachten te 
wisselen. Op deze wijze kan dan een eensluidende formulering opgesteld worden voor 
het profiel van en de opdraeht aan de informateur. De griffiers zullen u ter 
voorbereiding van deze bijeenkomst van stukken voorzien. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het gemeentehuis van Wieringen en vangt aan 
om 16.30 uur. Uiterlijk 18.30 uur zal de bijeenkomst eindigen (voor de inwendige mens 
wordtgezorgd). 

Voor de vertegenwoordigers van uw raden is deze brief tevens tevens de uitnodiging 
voor de bijeenkomst van 16 december a.s. Een afzonderlijk schrijven zal daarvoor niet 
worden_wrzonden. 

Met vriend? ijke groeten, Stuknummer: AW8.12463 
jam van Kampen 
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Postbus DIV Den Helder - Doorgest: Brief Wieringen ivm voortgang proces 
bestuurlijke samenwerking 

Van: Christine Bakker - Kansen 
Aan: postbusdiv@denhelder.nl 
Datum: 1-12-2008 11:14 
Onderwerp: Doorgest.: Brief Wieringen ivm voortgang proces bestuurlijke samenwerking 
Bijlagen: Brief Wieringen ivm voortgang proces bestuurlijke samenwerking.pdf 

De bijlage graag nog inboeken. 
gr 

> » Menno Huisman 11/28/08 3:08 > » 
Geachte leden van de raad en het college van b&w, 

Bijgaand treft u de brief aan van de gemeente Wieringen over de voortgang in het proces van de 
bestuurlijke samenwerking in de Noordkop. Afgelopen woensdag is over het vervolgproces met een aantal 
gemeenten van gedachten gewisseld, waarbij Den Helder vertegenwoordigd werd door uw burgemeester en 
griffier. Over de inhoud, zoals genoemd in bijgaand schrijven, wordt voorgesteld op 16 december a.s. nader 
van gedachte te wisselen en wel door twee leden van uw raad en de griffier. Het ligt in dit kader voor de 
hand dat de heren Bellinga en Klut de honneurs wederom waarnemen. 

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u mij daar 
voor altijd voor benaderen. 

Met vriendelijke groeten, 
Menno Huisman 

mr. drs. M. Huisman 
Raadsgriffier gemeente Den Helder 

Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC, Den Helder 
postbus 36, 1780 AA, Den Helder 

tel.: (0223) 67 81 01 
mobiel: 06 22 51 52 90 
email: mehuisman@denhelder.nl 
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