
  Adviserende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de Online bijeenkomst van de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop 
(RRN) uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen van donderdag 26 augustus 2021. 
Aanvang van de bijeenkomst: 19:00 uur. Inlog mogelijk via de link vanaf 18:50 uur.  
Locatie: Het betreft een Online bijeenkomst.  
Voorzitter: de heer Marcel Sanders   -    Commissiegriffier: John Hagens  

 
U kunt deelnemen middels de hier bijgaande inloglink: 
Deelnemen via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
 
 
 
A G E N D A 
 
 
001  19:00 uur: Welkomstwoord en mededelingen door Marcel Sanders de voorzitter van de  
              agendacommissie RRN. De heer Sanders zal tevens de vergadering voorzitten. 
 
  
002  19:04 uur: Presentatie en toelichting met betrekking tot het voorliggende RRN advies met  
              betrekking tot de deelname aan de Stichting Administratiekantoor (STAK) NHN ten behoeve  
              van participatie in de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Metropool Regio Amsterdam  
              (MRA) – Noord-Holland Noord (NHN) door wethouder Kees Visser (Den Helder).  
   
003 19:24 uur: Bespreking van het RRN advies.               
             Aan de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) uit Den Helder,  
             Hollands Kroon en Schagen wordt gevraagd de raden het volgende te adviseren:  

1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot deelname in de Stichting 
Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van deelname in de ROM MRA-
NHN. 

2. Het beschikbaar stellen van de inleg ter hoogte van 1% van de gemeentelijke begroting 2020 
in het fondskapitaal in de ROM Regio BV via het verschaffen van certificaten in de Stichting 
Administratiekantoor Aandelen ROM Regio. 

3. In te stemmen met de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de ROM MRA-NHN 
voor in ieder geval de periode 2021 tot en met 2024 afhankelijk van het aandelenbezit van de 
Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio in de ROM Regio BV. 

    
 004      19:50 uur: Vaststelling van het RRN advies.  
 
 005      19:55 uur (uiterlijk) Sluiting    
 
 
N.B.: De tijden zoals hierboven vermeld staan zijn, met uitzondering uiteraard van de aanvangstijd van 
de bijeenkomst, indicatief en enigermate richtinggevend maar staan dus niet vast… 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI1NTRiZjMtNDAzOS00MjY3LWI2MTMtNjg2NWY4MmU4OWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232136038-8719-4e78-a1d7-9478fc9fe24c%22%2c%22Oid%22%3a%227b5a41ac-3795-4d08-af61-58ed94fa5bb1%22%7d

