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Publiekssamenvatting 
Het college van B&W van de gemeente Schagen legt het jaarprogramma 2018 en de wijzigingen 

binnen de Bestuursopdracht Havens in het kader van wensen en bedenkingen voor aan de 

gemeenteraad. De voortgangsrapportages jaarprogramma 2017 worden ter kennisname 

voorgelegd.  

Tijdens de behandeling van de stukken in de Regionale Raadscommissie Noordkop op 19 oktober 

2017 zijn door de fracties van het CDA tegen de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht Havens 

wensen en bedenkingen ingediend. 

 

 

Gevraagde besluit 
1. 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 2018 dat als bijlage 1 deel uitmaakt van dit 

raadsbesluit. 

2.Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet tegen de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht 

Havens de volgende wensen en bedenkingen in te dienen: 

a. Een besluit over de herverdeling van de budgetten te nemen in 2018 bij het vaststellen van de 

jaarschijf 2019 op basis van een gedegen onderbouwing van de benodigde (extra) middelen.  

b. Voorlopig de vrijgevallen gelden (van het project Kade 43-46) op te nemen in het budget “nog niet 

binnen bestuursopdracht toegedeelde middelen”.  

3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017. 

 

 

Aanleiding 

Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands 

Kroon,  Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de 

uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” getekend. In de overeenkomst is 

opgenomen dat de Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen 

met wijzigingen groter dan € 500.000,-- voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de 

gemeenteraden.  

De gemeenteraden hebben in maart 2017 het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen 

“toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om projecten en wijzigingen in de 

jaarprogramma’s te beoordelen. De advisering van de vier raden vindt plaats via de Regionale 

Raadscommissie Noordkop. 
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Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen van wijzigingen is afgesproken dat de 

Stuurgroep tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de 

hoogte stelt. 

 

Motivering 

Voortgangsrapportages 2017 

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2017 is voortvarend gestart met de 

uitvoering van het jaarprogramma 2017. Er is binnen de projecten veel werk verzet en in de eerste 

rapportage wordt op de voortgang van alle projecten ingegaan. De rapportages zijn ter kennisname 

en opgenomen in bijlage 1. 

 

Jaarprogramma 2018 

Het jaarprogramma 2018 bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats uit projecten die op grond 

van de Investeringslijst 2017 – 2020 in 2018 worden gestart. Hiervoor zijn formats opgesteld.  

In de tweede plaats maken de doorlopende projecten uit het jaarprogramma 2017 onderdeel uit van 

het jaarprogramma 2018. Deze projecten hebben voor 2018 budget nodig en in de 

voortgangsrapportages wordt op het benodigde budget ingegaan. In de 

samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat ook deze projecten opnieuw voorgelegd moeten 

worden om in aanmerking te komen voor budget.  

In bijlage 1 wordt het jaarprogramma 2018 en het gevraagde budget weergegeven. 

 

Vertrekpunt voor het programma is de Investeringslijst 2017 – 2020. Niet alle voor 2018 geplande 

projecten zijn opgenomen in het jaarprogramma 2018. Een deel is wel in voorbereiding, maar vraagt 

nog geen budget.  

 

In verband met het budgetrecht kunnen de raden wensen en bedenkingen naar voren brengen op 

het jaarprogramma 2018. Van belang hierbij is het door de raden vastgestelde “toetsingskader 

projecten De Kop Werkt!”. Dit document bevat criteria voor de beoordeling van de projecten. De 

projecten kunnen op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden uit het toetsingskader 

worden beoordeeld. Voor de goede orde is het toetsingskader als bijlage 2 bijgevoegd.  

 

Wijzigingen groter dan € 500.000,--   

Uit de voortgangsrapportages is naar voren gekomen dat de Bestuursopdracht Havens hieronder valt.  

Er is sprake van een herijking van deze bestuursopdracht. In de samenwerkingsovereenkomst is 

vastgelegd dat dit soort wijzigingen voor wensen en bedenkingen aan de raden worden voorgelegd.  

In een memo voortgangsrapportage Havens (zie bijlage 1 Toelichting Havens) wordt voor alle 

deelprojecten ingegaan op de wijzigingen. Met name het deelproject Kade 43-46 is gewijzigd. 

 

Wettelijke grondslag 

De grondslag voor het opstellen van jaarprogramma’s, het beslissen over eventuele wijzigingen in de 

uit te voeren activiteiten en de verantwoording over de voortgang van voorbereiding en uitvoering 

van de projecten is vastgelegd in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering 

van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. Bij beslissingen worden de bevoegdheden van de 

raad in acht genomen. 

 

Financiën 

De middelen van De Kop Werkt! zijn al meerjarig in de begroting opgenomen door de raadsbesluiten 

van mei 2016. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk effect 

Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-

Holland en uitvoering van de jaarprogramma’s om te komen tot een toekomstbestendige regio waar 

het goed wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect). 

 

Kanttekeningen en risico’s 

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in 

de Kop van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland 

anders besluiten.  
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Tevens wordt het jaarprogramma 2018 aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.) 

voorgelegd. Het risico is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten. 

 

Alternatieven 

Jaarprogramma 2018: de projecten in het voorgestelde jaarprogramma 2018 komen uit de door de 

raden vastgestelde Investeringslijst 2017-2020 van de Samenwerkingsovereenkomst. Via het indienen 

van wensen of bedenkingen kunnen inhoudelijke aanpassingen worden voorgesteld. 

 

Communicatie 

Intern: in de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd de communicatie richting Regionale 

Raadscommissie Noordkop (verantwoording, jaarprogramma's en voortgangsrapportages). 

Extern: Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is een nieuwe website actief.  

De communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder vormgegeven binnen de 

projecten. 

 

Openbaarheid / geheimhouding documenten 

De voortgangsrapportages en het jaarprogramma 2018 zijn openbaar. 

 

Advisering commissies 

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

Op 19 oktober 2017 zijn de voortgangsrapportages over het jaarprogramma 2017, het 

jaarprogramma 2018 en de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht Havens aan de RRN voorgelegd. 

Er zijn geen wensen en bedenkingen naar voren gebracht tegen het jaarprogramma 2018. 

Namens de fracties van het CDA zijn wensen en bedenkingen ingediend tegen de wijzigingen binnen 

de Bestuursopdracht Havens. De fracties van het CDA adviseren aan de raden om de colleges te 

berichten dat een besluit over de herverdeling van de budgetten in 2018 bij het vaststellen van de 

jaarschijf 2019 wordt genomen op basis van een gedegen onderbouwing van de benodigde (extra) 

middelen. Tevens is aangegeven om voorlopig de vrijgevallen gelden (van het project Kade 43-46) 

op te nemen in het budget “nog niet binnen bestuursopdracht toegedeelde middelen”. De wensen 

en bedenkingen zijn als bijlage 3 bij dit voorstel opgenomen. De Stuurgroep heeft aangegeven deze 

wensen en bedenkingen over te nemen.  

 

 

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

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Bijlage 1 voortgangsrapportages jaarprogramma 2017 en jaarprogramma 2018 

- Bijlage 2 “toetsingskader projecten De Kop Werkt!” 

- Bijlage 3 wensen en bedenkingen fracties van het CDA 


