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Onderwerp De Kop Werkt!: halfjaarrapportage 2020. jaarprogramma 2020, 2e tranche en verlengen De Kop Werkt!

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.20 oktober 2020;

gezien het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop d.d. 12 november 2020;

besluit:

Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop het college te berichten
dat de raad:

1. kennis heeft genomen van de halfjaarrapportage 2020;
2. 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, 2e tranche;

3. kennis heeft genomen van de besluiten van de vijf colleges om de uitvoering van het 
programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen en voor het extra uitvoeringsjaar 2021 
uit de post onvoorzien/vrijvallend budget een bijdrage beschikbaar te stellen van C 200.000 
t.b.v. Bestuursopdracht Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en 
Onderwijs (onderdeel Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van C 80.000.

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2020.

De raad van de gemeente Schagen, 

griffier voorzitter

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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Kern van het besluit:
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 
wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma. In het najaar 
wordt dit gedaan met een halfjaarrapportage.
Daarnaast bereidt de Stuurgroep jaarprogramma's voor en legt deze samen met wijzigingen groter 
dan C 500.000 of politiek gevoelige wijzigingen voor aan de raad. Aan de raad wordt advies 
gevraagd over het jaarprogramma 2020, 2e tranche (indienen wensen en bedenkingen).
Tenslotte hebben de colleges van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en Gedeputeerde 
Staten besloten de uitvoering van het programma DE Kop Werkt! met een jaar te verlengen.
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