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Oproep voor de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op  
donderdag 30 maart 2023 om 18.00 uur in de raadzaal, Kerkgracht 1 in Den Helder. Voorafgaand 
aan de vergadering is het voor de genodigden vanaf 17:30 uur mogelijk een broodmaaltijd te nuttigen. 
 
Voorzitter:  mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen   
Commissiegriffier:   mevrouw A. Bruins  
 

 
AGENDA 
 
1. Opening om 18.00 uur (Adviserende vergadering). 
Actieve deelname aan het eerste adviserende deel van deze bijeenkomst is voorbehouden aan de 
leden of plaatsvervangende leden van de RRN. Uiteraard is iedereen verder hartelijk welkom om dit 
deel als toehoorder bij te wonen. 
 
2. Mededelingen. 

 
3. Spreekrecht burgers. 
 
4. Vaststelling concept verslag van de vergadering van de RRN van 2 februari 2023. 
 
5. Vaststelling agenda. 

 
6. Voorstel inzake regionale samenwerking sociaal domein. 
Voorlopig worden de stukken van gemeente Texel gebruikt totdat het definitieve voorstel is ontvangen. 
De RRN wordt gevraagd de raden van Texel, Schagen en Den Helder te adviseren:  
- akkoord te gaan met benodigde financiering van de regionale samenwerking: 

€ 450.000,= (structureel per jaar);  
€ 1.008.000,= (incidenteel voor 2023-2024);  
welke als volgt wordt verdeeld: 

 

  2023 2024 Daarna 

Den Helder  € 451.379   € 427.274  € 205.582  

Schagen  € 375.252   € 355.212   € 170.910  

Texel  € 109.668   € 103.811   € 49.949  

Hollands Kroon  € 42.702   € 42.702   € 23.560  

Totaal  € 979.000   € 929.000   € 450.000  

 
- akkoord te gaan met verlenging van de Open House Contracten (Jeugd, Wmo, Participatie en 

Beschermd wonen) en het contract Hulpmiddelen voor een periode van één jaar tot en met 31 
december 2024 en om geen wensen en bedenkingen te hebben.  

 

7. Rondvraag. 
 

8. Sluiting (Adviserende vergadering).  
 

Hierna gaat de bijeenkomst verder als een informerende bijeenkomst. Alle raadsleden, 
commissieleden, fractie-assistenten en collegeleden die in deze bijeenkomst aanwezig zijn kunnen 
hier actief aan deelnemen.  

 
9. Opening (Informerende vergadering). 
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10. De Kop Werkt! 
 

a. Eindrapportage De Kop Werkt! (Resultaat economische en maatschappelijke 
effectrapportage van het programma De Kop Werkt! en evaluatie samenwerking en 
governance) 
Presentatie met een ondersteunende video van de resultaten en de opbrengst van het 
programma De Kop Werkt! door de heer S.Kruijer, wethouder gemeente Schagen. 

 
b. Lopende projecten en verplichtingen De Kop Werkt!  

Presentatie van de stand van zaken jaarrapportage 2022 door de heer S. Kruijer, 
wethouder gemeente Schagen. 

 
11. Toekomstig energiesysteem, energievisie en provinciaal Meerjarenprogramma Energie 

en Klimaat (pMIEK) 
Mevrouw M. van de Ven, beleidsadviseur Energietransitie (Infrastructuur), werkzaam bij provincie 
Noord-Holland, geeft een presentatie, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen (een 
vertegenwoordiger van Liander is eveneens aanwezig). 

 
12. Informatie met betrekking tot Sail Den Helder 2023 
Van 29 juni tot en met 2 juli 2023 zal Sail opnieuw in Den Helder plaatsvinden, in combinatie met de 
Marinedagen die door de Koninklijke Marine worden georganiseerd. Na een inleiding door de heer     
F. Camara (wethouder gemeente Den Helder) zullen de heer A. Minderhoud, de heer E. Volkers en de 
heer J. Frederici als vertegenwoordigers van Stichting Sail Den Helder, een korte presentatie geven 
respectievelijk over Sail, presails in Hollands Kroon en presail op Texel (informatie over het 
programma, de verbonden thema’s, de festiviteiten die op het evenemententerrein plaatsvinden, de 
samenwerking tussen de gemeentes in de Noordkop, de Koninklijke Marine, Port of Den Helder en 
andere partners). 
 
13. Sluiting (Informerende vergadering).  
Uiterlijk rond 21.00 uur. 


