
Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de Online Regionale Raads- en Commissieledenbijeenkomst van de vier Noordkop 
gemeenten op donderdag 10 maart 2022. 
Aanvang van de bijeenkomst: 19:30 uur. Inlog mogelijk via de link vanaf 19:15 uur.  
Locatie: Het betreft een Online bijeenkomst. Voor geïnteresseerde niet deelnemers is de bijeenkomst  
live te volgen via de website van de gemeente Hollands Kroon.   
Commissiegriffier: John Hagens 

 

 

 
 
A G E N D A 
 
 
001  19:30 uur: Welkomstwoord en mededelingen  door de voorzitter van de Agendacommissie       
              van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RNN), dhr. M. (Marcel) Sanders. 
 
  
002  19:32 uur: Korte inleiding en toelichting door de voorzitter van de stuurgroep De Kop  
              Werkt!, wethouder Theo Meskers (Hollands Kroon), over de jaarrapportage 2021 De Kop  
              Werkt! (DKW!) 
 
   
003  19:36 uur: Bespreking van de Jaarrapportage 2021 van De Kop Werkt! (DKW!) incl.  
              bijlage overzicht formats van de projecten en de financiële verantwoording. 
              De Jaarrapportage wordt u weliswaar ter kennisname aangeboden. Maar als online  
              aanwezige raads- en commissieleden wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen  
              en/of opmerkingen te maken over de Jaarrapportage. Voor de beantwoording daarvan zullen  
              ook een aantal wethouders en ambtenaren online aanwezig zijn.  
                             
004  20:00 uur: Informatie met betrekking tot de ontwikkelingen van de bovenregionale  
              samenwerking Thuis voor Noordje. 
              Thuis voor Noordje betreft een samenwerking t.a.v. de transformatie complexe jeugdhulp.  
              Deze samenwerking vindt plaats op bovenregionaal niveau met negen jeugdhulpregio’s en  
              heeft ook betrekking op de regionale uitvoering. In deze samenwerking is door gemeenten,  
              zorgaanbieders, onderwijs, gecertificeerde instellingen en ervaringsdeskundige een  
              bovenregionaal plan opgesteld. Hierover wordt u in deze bijeenkomst geïnformeerd. 
               
              Wethouder Mary van Gent (Hollands Kroon), bestuurlijk trekker Kop van NH in de  
              bovenregionale samenwerking Thuis voor Noordje, zal dit onderwerp inleiden. 
              De presentatie en toelichting zal worden gegeven door Jan-Luuk de Groot. 
              Uiteraard is er na de presentatie volop de gelegenheid tot het stellen van vragen en of het 
              maken van opmerkingen. 
 
 
005        21:30 uur (uiterlijk 22:00 uur): 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 zeker niet vast… 


