
           Regionale Raadscommissie Noordkop 
 

  

 

Oproep voor de online vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op  
Donderdag 12 November 2020 om 19.30 uur. (Inlog mogelijk vanaf 19:15 uur) 
 
Voorzitter:  Burgemeester R. van Dam (Hollands Kroon)  
Commissiegriffier:   J. Hagens  
 

 

 
AGENDA 
 
1    Opening en mededelingen 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de 
      vergadering van de RRN van 9 september 2020. 
      Samenvatting: De aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt  
      gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 9 september vast te stellen. 
      Opmerkingen over het concept-verslag kunnen hetzij in de vergadering zelf of tot drie dagen  
      voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de commissiegriffier.  
 
4    Vaststelling agenda. 
      Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen. 
 

Presentatie en dialoog 
 
5    Presentatie door directeur Thijs Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord      
      over de effecten van Corona op de bedrijven. 
      Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten  
      in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. Het Ontwikkelingsbedrijf ondersteunt  
      ondernemers die zich willen vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio bij tal van zaken. Het  
      fungeert als hét centrale punt in de regio voor ondernemers. Nationaal en internationaal zijn er  
      verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te  
      dammen.  
      Ook in onze regio voelen en ondervinden de bedrijven de gevolgen van het virus en de  
      getroffen maatregelen aan den lijve. Het ontwikkelingsbedrijf ondersteunt regionale ondernemers  
      waar mogelijk in deze moeilijke tijd.  
 

Ter Advisering 
 
6    De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden van de gemeenten Den  
      Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel te adviseren op grond van artikel 169, lid 4,  
      Gemeentewet het college te berichten dat de raad:  
       1.  geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de samenwerkings- 
            overeenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” vast te  
            stellen jaarprogramma 2020, 2e tranche;  
       2.  kennis heeft genomen van de halfjaarrapportage 2020;  
       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 € 200.000,-  
            t.b.v. Bestuursopdracht Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en  
            Onderwijs (onderdeel Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van € 80.000,-.  

 



         Regionale Raadscommissie Noordkop  

 

Ter Kennisname 

 
7     Korte Presentatie Maritiem Cluster 
       In een korte presentatie zal de portefeuillehouder de leden van de Regionale  
       Raadscommissie Noordkop (RRN) een toelichting geven over het Maritiem Cluster. 
 
 

Ter Advisering 
 
 8    3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
        Voorgesteld advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden  
        van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel te adviseren om: 
        1. Uw raad als bestuursorgaan uit te laten treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD  
             Hollands Noorden. 
        2. Uw college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands  
             Noorden te informeren. 
        3. Uw college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de  
             gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 
 
 
9      Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland  
        en wijziging begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid  
        Kop van Noord-Holland.  
        Voorgesteld advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden  
        van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen te adviseren om: 
        1.  De colleges toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de  
              Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland volgens  
              bijgaand voorstel; 
         2.  Geen zienswijze af te geven voor de begrotingswijziging 2021 van de  
              Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
 

 
Overige agendapunten 

 
10 Rondvraag. 
 
 
11 Sluiting. 


