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Aan de raadsleden, commissieleden, fractie-assistenten, collegeleden en 
betrokken ambtenaren van de gemeenten in de Noordkop 
 
Uitnodiging voor de online beeldvormende bijeenkomst van 
de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 
op 14 mei 2020 
 

Geachte raads- en commissieleden en collegeleden, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de online beeldvormende 
bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop van de vier Noordkopgemeenten op 
donderdag 14 mei 2020.  
 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst middels het invullen van het digitale formulier 
dat verschijnt indien u deze link volgt. Na aanmelding middels dit digitale formulier ontvangt 
u een aantal dagen voor de bijeenkomst via de mail een uitnodiging met een instructie om 
aan het platform deel te kunnen nemen. 
 
De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
1. 19.00-19.30  U kunt inloggen 
2. 19.30 - 19.35 Opening door wethouder Tjitske Biersteker 
3. 19.35 - 20.50 Presentatie van de regionale projectleiders ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ 

over de regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 
2020-2023.  
In samenwerking met beleidsambtenaren, ketenpartners en ervaringsdeskundigen hebben 
de regionale projectleiders 'Geweld Hoort Nergens Thuis' (Jessica de Wit en Roos de Groen) 
een regiovisie voor Noord-Holland Noord opgesteld over de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Tijdens de online raadsbijeenkomst worden de visie en de 
kernelementen hieruit toegelicht waarna er ruimte is om vragen te stellen. Dit met het oog 
op een gepland bestuurlijk symposium en besluitvormend in een later stadium bij 
vaststelling van de regiovisie door de individuele raden. 
 

4. 20.50-21.00 Ruimte voor een korte pauze 
 

5. 21.00-21.45 Presentatie door bureau HHM over het doel, de inhoud en het verloop het 
onderzoek dat de Stuurgroep Veilig Thuis heeft gevraagd naar de toekomstige governance 
van Veilig Thuis.  
Dit onderzoek is een vervolg op de eigen evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 
van de 18 gemeenten met de GGD voor de Veilig Thuistaken van afgelopen zomer. Uit deze 
evaluatie bleek dat er verschillend wordt gedacht over de sturingswensen en -
mogelijkheden ten aanzien van Veilig Thuis. Ook ontbreekt het aan een duidelijke en 
eenduidige richting. Het onderzoek van bureau HHM moet duidelijkheid bieden over de 
wijze waarop deze sturing in de toekomst invulling kan en moet krijgen, waarbij voor- en 
nadelen van verschillende varianten worden afgewogen. Bureau HHM licht in deze 
raadsbijeenkomst toe hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarbij wil het bureau graag 
aandachtspunten ophalen die raden willen meegeven bij het onderzoek.  

6. 21.45 – 21.50 afsluiting van de online bijeenkomst. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=idzHwKU8ZUWqxjl9BjY8jgKcNIPbXgxNkq3zp3b2_39UQ0w3MkI1OUpLQUhLOUlDRzVTOVFENzFPTi4u
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Deze online RRN bijeenkomst is hét uitgelezen moment voor u om mee te denken en mee te 
praten over de regiovisie ’Geweld hoort nergens Thuis’, maar ook over het onderzoek naar de 
governance bij Veilig Thuis.   
 
Ook als niet lid van de RRN bent u natuurlijk van harte welkom, maar om een goede orde te 
kunnen handhaven hanteren wij de regel dat er vanuit iedere gemeenteraadsfractie maar één 
persoon het woord mag voeren en vragen mag stellen of opmerkingen mag maken.  
Uiteraard bent u, ook in het geval dat u niet de woordvoerder of woordvoerster bent namens 
uw fractie, van harte welkom om de bijeenkomst online te volgen maar dan als 
toeschouwer/toehoorder.  
 
Daarom doet (en kijkt) u toch ook mee? Wij rekenen op uw deelname! 
 
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u die vragen via de mail stellen 
aan John Hagens, onze commissiegriffier. Zijn mailadres is: j.hagens@denhelder.nl 
   
 
De Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop. 
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