
  

 

 

 

    

        
      Pagina   

       1/3 

 

 

Memo 
 

 

 

 

Onderwerp Datum 

 Memo ten behoeve van: Behandeling samenwerkingsovereenkomst, 
inclusief bijlagen en jaarprogramma 2017 

 26 januari 2017 

Aan Van 

 Leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop  Stuurgroep De Kop Werkt! 
Doel   

 Toelichting op behandeling stukken   
Behandeling in   

 Vergadering 9 februari 2017   

    

    

Geachte raadsleden, 

 

Op 22 december 2016 zijn de stukken met betrekking tot De Kop Werkt! naar de leden van de  

Regionale Raadscommissie Noordkop gestuurd. U bent daarbij in de gelegenheid gesteld om tot  

23 januari 2017 technische vragen te stellen. Afgesproken is dat de antwoorden en vragen per 

email worden verspreid voor de vergadering van de regionale raad. 

In deze memo gaan wij naast de beantwoording van de vragen in op het standpunt van de 

provincie en de advisering door de regionale raad.  

 

Provincie 

Op 20 december 2016 heeft Gedeputeerde Staten het ‘concept Samenwerkingsovereenkomst De 

Kop Werkt! 2017/2020’ inclusief bijlagen vastgesteld  en ingestemd met het jaarprogramma 2017. 

Voor de uitvoering van het jaarlijks uit te voeren jaarprogramma is de intentie uitgesproken om 

voor een bedrag van maximaal € 15 miljoen cofinanciering te reserveren, uitgaande van 

gemeentelijke cofinanciering van eenzelfde bedrag. 

Het besluit van GS is op 16 januari 2017 ter beoordeling voorgelegd aan de Provinciale Commissie 

Economie, Energie en bestuur (EEB). De Commissie EEB heeft ingestemd met het besluit van GS. 

 

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.  
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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.  
 
 

Technische vragen en antwoorden  

De raadsleden van de Regionale Raadscommissie Noordkop 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 als bijlage bij deze 

memo opgenomen.  

 

Advisering Regionale Raadscommissie Noordkop 

Ten aanzien van de advisering door uw regionale raad merken wij het volgende op: 

In mei 2016 hebben de vier gemeenteraden besloten de regionale samenwerking te baseren op de 

vier bestuursopdrachten en voor de uitvoering van het jaarlijks op te stellen programma in totaal 

een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar te stellen. De gemeenteraden hebben opdracht gegeven 

aan de colleges om de samenwerking en de door de raden vastgestelde investeringslijst uit te 

werken. 

Deze uitwerking ligt nu aan u voor. Aan de regionale raad wordt gevraagd advies uit te brengen aan 

de gemeenteraden. Het uit te brengen advies richt zich op het onderstaande: 

 

Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 2017 - 2020 

De samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen wordt gesloten door de colleges van 

burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden kunnen aangeven of er 

wensen en bedenkingen zijn tegen de overeenkomst. Over dit laatste wordt advies aan uw 

regionale raad gevraagd. 

 

Bijlage 3 samenwerkingsovereenkomst (Toetsingskader De Kop Werkt!) 

Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! dient te worden bepaald op basis van welke 

criteria projecten beoordeeld worden. Deze beoordeling komt aan de orde bij het toetsen van de 

jaarprogramma’s in de gemeenteraden. De criteria (toetsingskader) dient door de gemeenteraden 

te worden vastgesteld.  
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Over de vast te stellen criteria wordt advies van uw regionale raad gevraagd.  

 

Jaarprogramma’s  

De Stuurgroep De Kop Werkt! bereidt jaarlijks of indien noodzakelijk maximaal twee keer per jaar 

het jaarprogramma van uitvoerbare projecten voor. De gemeenteraden wordt de gelegenheid 

geboden om wensen en bedenkingen in te dienen. Over dit laatste wordt advies aan uw regionale 

raad gevraagd.    

 

Geheimhouding 

De colleges hebben geheimhouding opgelegd op de bedragen in bijlage 1 Investeringslijst bij de 

samenwerkingsovereenkomst en het jaarprogramma 2017, de formats en factsheets.  

Deze geheimhouding moet worden bekrachtigd en hierover wordt advies gevraagd van uw 

regionale raad. 

 

 

Namens de Stuurgroep De Kop Werkt! 

 

 

T. Meskers 

Voorzitter Stuurgroep De Kop Werkt! 


