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  Raadsvergadering van 21 maart 2017  

 

Datum besluit 

Onderwerp 

Registratienr. 

  

7 maart 2017 

Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

17.018801 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.7 maart 2017, nr. ;  

gezien het advies van de Regionale Raadscommissie  d.d. 9 februari 2017; 

 

Overwegende 

 Dat in mei 2016 besloten is de regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de 

bestuursopdrachten Havensontwikkeling, Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt, 

Destinatiemarketing en het Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland. 

 Dat tevens in mei 2016 de bijbehorende investeringslijst is vastgesteld. 

 Dat aan de vier colleges opdracht is gegeven de onderlinge samenwerking en met de 

provincie verder vorm te geven. 

 Dat de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en jaarschrijf de uitwerking van het besluit 

van mei 2016 zijn. 

 

besluit: 

1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet geen wensen of bedenkingen in te dienen  

tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om de 

tekst vast te stellen van de tussen de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de 

provincie Noord-Holland te sluiten ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het 

programma De Kop Werkt! 2017-2020’ en de daarbij behorende bijlagen; 

2. Bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en de in bijlage 3 opgenomen 

kaders te hanteren als toetsingscriteria voor de projecten in de jaarprogramma’s; 

3. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet geen wensen of bedenkingen in te dienen 

tegen het in het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het 

programma De Kop Werkt! 2017-2020’ vast te stellen jaarprogramma 2017 dat als bijlage deel 

uitmaakt van dit raadsbesluit. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 21 maart 2017. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

griffier 

 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Voorzitter 
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