
         Regionale Raads- en commissieleden bijeenkomst Noordkop   

Uitnodiging voor een kennismakings- en informatiebijeenkomst
van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).
Datum: Donderdag 19 mei 2022
Locatie: Theater De Kampanje Willemsoord 63 Den Helder
De kleine zaal (met theatercafé en foyer). 
17.20 uur: inloop
17.30 uur – 18:10 uur: Gelegenheid voor alle deelnemers om tijdens het nuttigen van een 
kop soep, diverse luxe broodjes, vers fruit, koffie, thee, melk, jus d’orange of appelsap 
kennis met elkaar te maken.
18:15 uur: Aanvang officiële programma in de Kleine Zaal met theateropstelling (Zie de 
aparte Agenda) 

Geachte benoemde leden van de RRN en benoemde plaatsvervangende leden van de RRN 
alsmede alle raadsleden, commissieleden, fractie-assistenten en andere genodigden,

Langs deze weg wordt u van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst en tevens 
informatiebijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). 
Deze bijeenkomst, die de eerste RRN bijeenkomst is na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart dit jaar, staat daarom volledig in het teken van kennismaken en informeren van de nieuw 
gekozen raden. Daarom zijn niet alleen de RRN leden of plaatsvervangende leden welkom, 
maar zijn alle raadsleden, commissieleden en of fractie-assistenten uit de vier gemeenten van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. 
U wordt in de gelegenheid gesteld om met elkaar kennis te maken en u zult worden 
geïnformeerd over de RRN, de werkwijze van de RRN en u krijgt informatie over de grote 
gemeenschappelijke regelingen en andere onderwerpen die wij als Noordkopregio in RRN 
verband behandelen. 

Op de agenda staat allereerst een korte presentatie over het verleden, het heden en de 
toekomst van de RRN en de wijze waarop wij binnen de RRN werken.  
Daarna volgen korte presentaties van de vijf GR’en: De GGD HN, de Omgevingsdienst NHN, 
het Regionaal Archief Alkmaar, de Veiligheidsregio NHN en de Gesubsidieerde Arbeid (GRGA).
Dan is er een korte pauze voor koffie, thee of fris of een andere versnapering.
Na de pauze is er dan tenslotte een presentatie en toelichting over de beëindiging van het 
programma De Kop Werkt! en de inzet van het resterende budget. En zullen de 
adviesvoorstellen over de nieuwe Samenwerkingsagenda 2022-2025 en de financiering 
daarvan worden toegelicht.   

Er is ruimte voor 123 personen in theateropstelling op de tribune. Dus schroom niet en kom 
vooral om u uitvoerig te laten informeren over de RRN, de Gemeenschappelijke Regelingen en 
over de samenwerkingsagenda van onze vier Noordkop gemeenten! 
Wij hopen u allen op 19 mei graag bij deze bijeenkomst te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Namens de Regionale Raadscommissie Noordkop,
John Hagens
Commissiegriffier


