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AGENDA 
voor de vergadering van de AGENDACOMMISSIE van de Regionale Raadscommissie Noordkop 

d.d. 1 december 2016 om 16.30 uur (tot 18.00 uur) te Den Helder, vergaderzaal 008-010. 

 

Aan:  de heer M.A.J. Sanders (voorzitter), de dames M.M. Vlietstra-Wouterse,  
 M.K. Groot-de Kooi en de heren P. de Vrij, H. van Dongen, J.A. Eelman,  
 G. Pankras.  
Commissiegriffier:  M. Huisman (raadsgriffier), tel: 0223 - 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Griffiers:  M. de Porto, E. Zwagerman, M.C.C. Phillips.  
Afwezig:   -- 
Verzenddatum:   23 november 2016. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 

1. Opening en mededelingen.  
 
2. Concept-besluitenlijst agendacommissie RRN 31 augustus 2016.  
De besluitenlijst van 31 augustus jl. is bij de agenda opgenomen. 
 
De agendacommissie wordt voorgesteld de concept-besluitenlijst vast te stellen. 
 
3. Planning onderwerpen vergaderingen RRN 
De volgende onderwerpen liggen ter bespreking voor:  

- Presentatie van het ontwikkelingsbedrijf NHN. de raden hebben onlangs (als het goed is…) via 
twee raadsinformatiememo’s informatie over de regionale samenwerking in NHN ontvangen. Eén 
in relatie tot de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst en één over het Ambitiedocument Holland 
boven Amsterdam. In verband met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ONHN zou 
agendering van een presentatie voor februari de voorkeur hebben.  

- Presentatie hoger onderwijs: tijdens de vorige vergadering is gesproken over de presentatie van 
de heer Meskers over hoger onderwijs bij de gemeente Schagen. De voorzitter heeft hierover 
contact opgenomen met de heer Meskers en koppelt het resultaat van dit gesprek terug.  

- Voorstel jaarschijf De Kop werkt!: op 4 november 2016 is een brief naar de raden gestuurd (zie 
bijlage) met informatie over onder meer de vertraagde aanlevering van het voorstel over de 
jaarschijf 2017 en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie als het gaat om het 
regionaal economisch programma De Kop Werkt!. begin december vindt vaststelling plaats in de 
colleges en worden de stukken aangeboden voor behandeling in de RRN van februari. De 
Agendacommissie RRN dient nog te bezien of het wenselijk is voorafgaand aan deze 
bijeenkomst een extra zgn. opiniërende bijeenkomst van de RRN te beleggen in januari. 

- Behandeling onderwerpen vier gemeenschappelijke regelingen: zeer waarschijnlijk is dat de vier 
GR-en in het eerste kwartaal van 2017 geen MJB’s/Kadernota’s zullen aanleveren aan de raden 
annex RRN. De vraag ligt voor of de RRN voorafgaand aan de behandeling van de formele 
stukken in de vergadering van juni nog van gedachte wil wisselen met de vier GR-en.  

- Wijzigingsvoorstel jaarschema: in verband met de aanlevering van de stukken inzake  
De Kop Werkt! (jaarschijf 2018) is ambtelijk verzocht de geplande vergadering van de RRN op  
21 september 2017 te verplaatsen naar 19 oktober 2017. Daarnaast blijkt dat op 16 februari en  
8 juni 2017 de schouwburg bezet is.  
 

De agendacommissie wordt voorgesteld: 
1. de planning van onderwerpen te bespreken; 
2. de vergadering van de RRN van 16 februari 2017 te verplaatsen naar 9 februari 2017 (reeds 

optie bij de schouwburg op deze datum genomen); 
3. de vergadering van de RRN van 8 juni 2017 te houden in het gemeentehuis van Schagen;  
4. de vergadering van de RRN van 21 september 2017 te verplaatsen naar 19 oktober 2017. 
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4. Concept-(onderzoeks)opdracht evaluatie ’Slim Samenwerken bij de Kop’. 
Tijdens de vorige vergadering van de agendacommissie is besloten een uitgewerkte 
(onderzoeks)opdracht ter vaststelling aan de agendacommissie aan te bieden. Bijgaand treft u de 
concept-evaluatieopdracht ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ aan (wordt nagezonden).  
Bij het bespreken van de concept-(onderzoeks)opdracht dienen de volgende onderdelen voldoende 
duidelijk te zijn: 

 Stappenplan/tijdpad; 

 Normenkader; 

 op te leveren product; 

 risico’s (kritieke succesfactoren); 

 benodigdheden; 

 begroting/kosten; 

 borging met opdrachtgevers; 

 afbakening (wat valt niet onder scope onderzoek?). 
 
De agendacommissie wordt voorgesteld: 

1. de concept-(onderzoeks)opdracht evaluatie ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ vast te stellen; 
2. de begeleidingsgroep vanuit de AC RRN te laten bestaan uit de volgende personen: 

-…….. 
-…….. 
-…….. 
-…….. 

3.  De begeleidingsgroep te laten ondersteunen door de volgende griffiers: 
-…….. 
-…….. 

 
5. Format commissievoorstel advies RRN 
Tijdens de vorige vergadering van de Agendacommissie is het format commissievoorstel besproken en is 
besloten een nieuw concept op te stellen. Het nieuw concept format commissievoorstel advies RRN treft 
u bij deze agenda aan.  
 
De agendacommissie wordt voorgesteld het format commissievoorstel advies RRN vast te stellen.  
 
6. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende vergadering van de agendacommissie staat gepland op donderdag 26 januari 2017 
van 17.00 uur tot 19.00 uur.  
 
In verband met het vervroegen van de vergadering van 16 februari naar 9 februari 2017 ligt de vraag voor 
deze bijeenkomst eveneens met een week te vervroegen (naar week 3). Dag en tijd dienen dan te 
worden afgestemd ter vergadering.  
De vergaderlocaties dienen voor 2017 eveneens ter vergadering te worden ingevuld.  
 
7. Rondvraag. 
 
8. Sluiting. 
 


