
Agenda voor de bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop op 
19 mei 2022 om 17:30 uur in de Kleine Zaal (kleine Theaterzaal) van theater De Kampanje in 
Den Helder, Willemsoord 63, 1781 AS Den Helder

Voorzitter: de heer M. (Marcel) Sanders 
Commissiegriffier:         J. (John) Hagens

A G E N D A
TIJD:

17:30 – 18:10 uur: Gelegenheid voor alle deelnemers om onder het nuttigen van een kop
                                soep, diverse luxe belegde broodjes, vers fruit, koffie, thee, melk, jus 
                                d’orange of appelsap kennis met elkaar te maken.

18:15 uur:  Aanvang van de bijeenkomst in de Kleine Zaal. 

1.                             Presentatie over het verleden, het heden en de toekomst van de RRN 
18:15 – 18:30 uur:  plus wijze van werken binnen de RRN en mogelijkheid tot het stellen       
                                van vragen over de RRN. 

2.                             Presentatie van de GGD Hollands Noorden en de mogelijkheid tot 
18:30 – 18:45 uur:  het stellen van vragen aan de GGD HN.  

3.                             Presentatie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de 
18:45 – 19:00 uur:  mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de OD NHN. 

4.                              Presentatie van het Regionaal Archief Alkmaar en de mogelijkheid tot 
19:00 – 19:15 uur:  het stellen van vragen aan het Regionaal Archief Alkmaar. 

5.                              Presentatie van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 
19:15 – 19:30 uur:   Arbeid (GRGA) en de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de 
                                 GRGA.

6.                              Presentatie (waarschijnlijk middels een digitale verbinding) van de 
19:30 – 19:45 uur:   Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de mogelijkheid tot het stellen 
                                 van vragen aan de VR NHN. 

19:45 – 20:00 uur:  Korte pauze voor het nuttigen van koffie, thee, fris o.i.d.

20:00 uur:  Voortzetting van het programma in de Kleine Zaal.

7.                            Presentatie/toelichting over beëindiging van het programma De Kop Werkt! 
20:00 – 20:55 uur: en de inzet van het resterende budget. Tevens zullen de adviesvoorstellen 
over de nieuwe Samenwerkingsagenda 2022-2025 tussen de vier gemeenten en de financiering 
daarvan worden toegelicht. (Deze adviesvoorstellen zullen door de RRN op 2 juni inhoudelijk 
worden behandeld) 

20:55 – 21:00 uur:  Afscheidswoord voorzitter

Uiterlijk 21:00 uur: Einde van de bijeenkomst.
Wij eindigen de bijeenkomst uiterlijk om 21:00 uur. Dit om de deelnemers vanuit Texel in de 
gelegenheid te stellen om de laatste boot naar het eiland, die om 21:30 uur vertrekt, te kunnen halen.  


