
Advies aan de gemeenteraden 
Nummer Contact en vragen via 

(Regioteam Kop van Noord-Holland; Jan Paasman 
(jan.paasman@schagen.nl)

Portefeuillehouder(s):

Leden Stuurgroep De Kop Werkt! 

Den Helder: wethouders H. Keur en K. Visser 

Hollands Kroon: wethouders Th. Meskers en Th. Groot

Schagen: wethouders J. Beemsterboer en H. Heddes 

Texel: wethouders H. Huisman en E. Kooiman 

Provincie: Gedeputeerde J. van der Hoek 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluit 

20 november 2019 5 november 2019 

Onderwerp 

Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

Voorgesteld advies 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten: 

1.  dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de 

“Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” 

vast te stellen jaarprogramma 2020, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van het raadsbesluit; 

2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage jaarprogramma’s 2017 t/m 2019 (1e en 2e tranche). 

Wettelijke grondslag 

De grondslag voor het opstellen van jaarprogramma’s, het beslissen over eventuele wijzigingen in de uit te 

voeren activiteiten en de verantwoording over de voortgang van voorbereiding en uitvoering van de 

projecten is vastgelegd in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het 

programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. Bij beslissingen worden de bevoegdheden van de raad in acht 

genomen. 



Kern van de zaak 

Aanleiding voor het advies is de uitvoering van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het 

programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. De Stuurgroep bereidt jaarprogramma’s voor en legt deze samen 

met wijzigingen groter dan € 500.000,-- voor aan de raden. De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt 

advies gevraagd over het jaarprogramma 2020 (indienen wensen en bedenkingen). Daarnaast stelt de 

stuurgroep De Kop Werkt! De raden Tweemaal per jaar op de hoogte van de voortgang van het programma.  

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

de vier gemeenteraden op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten; 

1. dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de 

“Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” 

vast te stellen jaarprogramma 2020, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van het raadsbesluit; 

2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage jaarprogramma’s 2017 t/m 2019 (1e en 2e tranche). 

Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2019. 

Griffier                                                                            Voorzitter 



Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon,  

Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van 

het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” getekend. In de overeenkomst is opgenomen dat de 

Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen met wijzigingen groter dan  

€ 500.000,-- voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraden.  

De gemeenteraden hebben in maart 2017 het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen 

“toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om projecten en wijzigingen in de jaarprogramma’s  

te beoordelen. De advisering van de vier raden vindt plaats via de Regionale Raadscommissie Noordkop. 

Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen van wijzigingen is afgesproken dat de 

Stuurgroep tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte 

stelt.  

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-Holland 

en uitvoering van de jaarprogramma’s om te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed 

wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect).  

Motivering per voorgesteld advies 

Voortgangsrapportage 2019 

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2017 is voortvarend gestart met de 

uitvoering van de projecten uit het Investeringsprogramma De Kop Werkt!. De voortgangsrapportage 2019 

gaat over de projecten die vanaf april 2017 zijn opgestart en zijn vastgelegd in de jaarprogramma’s 2017 

t/m 2019 (1e en 2e tranche). Per project wordt ingegaan op de tot nu toe verrichtte werkzaamheden, de 

wijzigingen van projecten, de planning en de verantwoording van de uitgegeven budgetten. Een aantal 

projecten is in 2019 gereed gekomen en een aantal is gewijzigd. De wijzigingen van projecten zijn 

opgenomen in de voortgangsrapportage (rechterkolom bijzonderheden). Tenslotte wordt in de rapportage 

voor diverse projecten budget gevraagd voor uit te voeren werkzaamheden in 2020.  

De voortgangsrapportage is ter kennisname en als bijlage 1 opgenomen bij dit advies. 

Jaarprogramma 2020 



Het jaarprogramma 2020 bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats uit nieuw op te starten projecten 

die zijn opgenomen op de Investeringslijst 2017 – 2020. Voor de 1e tranche 2020 wordt opgevoerd een 

deelproject uit het dorpontwikkelplan Wieringerwerf. Dit plan komt in de plaats van het dorpontwikkelplan 

Middenmeer.   

In de tweede plaats maakt onderdeel uit van het jaarprogramma 2020 de doorlopende projecten uit de  

jaarprogramma’s 2017 t/m 2019 (1e en 2e tranche). Deze projecten hebben voor 2020 budget nodig en in 

de voortgangsrapportages 2019 (bijlage 1) wordt op het project en het benodigde budget ingegaan.  

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat ook deze projecten opnieuw voorgelegd moeten 

worden om in aanmerking te komen voor budget. 

In verband met het budgetrecht kunnen de raden wensen en bedenkingen naar voren brengen op het 

jaarprogramma 2020. Van belang hierbij is het door de raden vastgestelde “toetsingskader projecten De 

Kop Werkt! Dit document bevat criteria voor de beoordeling van de projecten.  

De projecten kunnen op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden uit het toetsingskader 

worden beoordeeld. Voor de goede orde is het toetsingskader als bijlage 2 bijgevoegd.  

De voortgangsrapportage (bijlage 1) is weergegeven in een digitaal magazine.  

Hieronder de link naar genoemd magazine.  

https://publicize.nl/de-kop-werkt-halfjaarverslag-2019

Wijzigingen groter dan € 500.000,-   

Uit de voortgangsrapportage 2019 is naar voren gekomen dat er geen projecten zijn met een wijziging 

groter dan € 500.000. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat dit soort wijzigingen voor 

wensen en bedenkingen aan de raden worden voorgelegd. 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de 

Kop van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders 

besluiten.  

Tevens wordt het jaarprogramma 2020 aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.) 

voorgelegd. Het risico is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten.

Alternatieven (incl. argumenten) 



Jaarprogramma’s: projecten in de voorgestelde jaarprogramma’s komen uit de door de raden vastgestelde 

Investeringslijst 2017-2020 van de Samenwerkingsovereenkomst. Via het indienen van wensen of 

bedenkingen kunnen inhoudelijke aanpassingen worden voorgesteld. 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

Communicatie 

Intern: in de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd de communicatie richting Regionale 

Raadscommissie Noordkop (verantwoording, jaarprogramma's en voortgangsrapportages). 

Extern: Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is een website actief. Via een digitaal 

magazine wordt tevens gecommuniceerd over de voortgangsrapportages, jaarprogramma's en 

jaarverslagen.  

De communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder vormgegeven binnen de 

projecten. 

Bijlagen 

1. Overzicht voortgangsrapportage De Kop Werkt! 2019 en jaarprogramma 2020

2. Toetsingskader projecten De Kop Werkt! 


