
  Beeldvormende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de Online Beeldvormende Regionale Raads- en Commissieledenbijeenkomst van de 
vier Noordkop gemeenten op donderdag 25 maart 2021 
Aanvang van de bijeenkomst: 19:00 uur. Inlog mogelijk via de link vanaf 18:45 uur.  
Locatie: Het betreft een Online bijeenkomst. Voor geïnteresseerde niet deelnemers is de bijeenkomst  
live te volgen via de website van de gemeente Schagen   
Commissiegriffier: John Hagens 

 
 
A G E N D A 
 
 
001  19:00 uur: Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter van de Agendacommissie       
              van de Regionale Raadscommissie Noordkop, dhr. M. (Marcel) Sanders. 
 
  
002  19:05 uur: Het uitvoeringsplan met betrekking tot de regiovisie Aanpak huiselijk  
              geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 gepresenteerd door  
              Jessica de Wit & Roos de Groen de projectleiders “Geweld hoort nergens thuis”.               
              Na afloop van de presentatie is er voor de aanwezige raads- en commissieleden gelegenheid  
              om eventuele opmerkingen te maken of vragen te stellen.   
Meer informatie is onder andere hier te vinden: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/09/11/noord-holland-noord-stelt-nieuwe-regiovisie-
vast 
 
   
003  19:50 uur: Presentatie en uitleg over het onderzoeksrapport met betrekking tot het  
              onderzoek naar het beleggen en borgen van de Veilig Thuis-taken gepresenteerd door  
              het bureau HHM. 
              Het onafhankelijk bureau HHM heeft in opdracht van de deelnemende gemeenten onderzoek  
              gedaan naar het beleggen en borgen van de taken van Veilig Thuis. Daarbij is onderzocht  
              wat de meest gewenste organisatievorm voor Veilig Thuis zou zijn. Het preferente scenario  
              dat uit het onderzoek naar voren kwam is om de taken van Veilig Thuis te borgen in de  
              Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Hollands Noorden. 
              Na afloop van de Presentatie is er voor de raads- en commissieleden gelegenheid om  
              eventuele opmerkingen te maken of vragen te stellen. 
 
004  20:30 uur: Slim, Schoon en Veilig reizen door de Noordkop. Presentaties over het  
              Uitvoeringsprogramma Verkeersveilig Noordkop en het Regionaal Mobiliteits- 
              programma (RMP). 

 Een goed bereikbare regio, waarin veilig reizen zonder schadelijke emissies het    
 uitgangspunt is. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de transitie naar veilige, slimme    
 en schone mobiliteit goed verloopt? De regiogemeenten ontwikkelen daarvoor samen   
 met de provincie het Uitvoeringsprogramma Verkeersveilig Noordkop en een   
 Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Deze programma’s zijn de regionale uitwerking van  
 respectievelijk het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) en het  
 landelijke Klimaatakkoord. 
 Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst vertellen programmamanager van het RMP, 
 Björn Hutten van de provincie Noord-Holland, en de regioambassadeur Slim, Schoon en  
 Veilig Reizen, wethouder Hans Heddes u meer over deze programma’s en de mogelijke  
 maatregelen die provincie en gemeenten samen kunnen nemen op weg naar een slimme,  
 schone en veilige mobiliteit. Daarover gaan zij graag met u in gesprek.  

Meer informatie over:   
- Verkeersveiligheid : www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid 
- Regionaal Mobiliteitsprogramma: https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/RMP  
 
 
005        22:00 uur: Sluiting    

https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/09/11/noord-holland-noord-stelt-nieuwe-regiovisie-vast
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