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  Raadsvergadering van 13 december 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

29 november 2016 

M. Teijema 

0224 – 210 513 

Wijziging afgevaardigde “Slim Samenwerken bij de Kop” 

16.131606 

 

 

Samenvatting 

De heer Kröger heeft te kennen gegeven te stoppen als afgevaardigde van de raadswerkgroep Slim 

Samenwerken bij de Kop. 

 

Het Presidium heeft tijdens de vergadering van 29 november 2016 besloten om mevrouw H.P. 

Bredewold voor te dragen als afgevaardigde van de raadswerkgroep Slim Samenwerken bij de Kop. 

 

Waarom dit voorstel 

Eind 2013 hebben de raden van de vier gemeenten in de Noordkop besloten de regionale 

raadswerkgroep “Slim Samenwerken in de Kop” in te stellen. In deze werkgroep zijn de gemeenten  

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vertegenwoordigd door twee raadsleden per 

gemeente. Op 11 september 2013 heeft de gemeente Schagen besloten de heren J.Th. Kröger en 

M.A.J. Sanders te benoemen als vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers hadden als afspraak 

namens de gemeenteraad Schagen verdere samenwerking en regionalisering in de Kop te 

bevorderen. 

De raadswerkgroep had als opdracht de slimste manier te bedenken waarop gemeenteraden een 

stevige positie krijgen in huidige en toekomstige samenwerkingen. Dit heeft geresulteerd tot de 

vaststelling van de verordening die een Regionale Raad in oprichting in alle vier gemeenteraden 

regelt. 

 

Inmiddels is de functie van deze raadswerkgroep gewijzigd naar “agendacommissie van de 

Regionale Raad Noordkop (RRN). 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Presidium van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Raadsvoorstel 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 29 november 2016 ;  

 

besluit: 

- Het besluit tot benoemen van de heer J.Th. Kröger tot afgevaardigde van de 

raadswerkgroep “Slim Samenwerken bij de Kop” d.d. 11 september 2013 in te trekken. 

- De mevrouw H.P. Bredewold te benoemen tot afgevaardigde van de raadswerkgroep “Slim 

Samenwerken bij de Kop” (de huidige agendacommissie RRN). 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 13 december 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


