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Bestuursconvenant regionale samenwerking ‘De Kop Werkt' 

De ondergetekenden namens de volgende partijen: 

 
1. B&W van de gemeente Den Helder, vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna te 

noemen: Den Helder.   

2. B&W van de gemeente Hollands Kroon, vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna 

te noemen: Hollands Kroon.   

3. B&W van de Gemeente Schagen, vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna te 

noemen: Schagen.   

4. B&W van de Gemeente Texel, vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna te 

noemen: Texel. 

5. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door ........... (naam, 

functie), hierna te noemen: de provincie. 

 

De ondergetekenden als de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de genoemde partijen komen 

overeen een bestuursconvenant te sluiten voor uitvoering van concrete projecten, programma's en 

prioriteiten in het kader van de regionale samenwerking ‘De Kop werkt!' ten behoeve van de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland.    

 

Partijen stellen vast dat: 

1. De rapporten Deetman/Mans ‘Krimp of niet' en Leemhuis/Dwarshuis ‘De Kop op de kaart' 

partijen eerder hebben doen besluiten om samen te werken aan het versterken van het 

ruimtelijk-economisch klimaat van de Kop. 

2. Het centrale doel van de regionale samenwerking het creëren van een optimaal klimaat voor 

bedrijven om zich in de Kop te vestigen is.  

3. Het accent van de regionale samenwerking primair op economie, ruimtelijke ordening, 

bereikbaarheid en leefbaarheid ligt. 

4. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland in principe samenwerken op basis van een 

gezamenlijk toekomstbeeld, zoals weergegeven in het Regionaal Ambitiedocument (2016). 

 

Artikel 1: Regionale samenwerking 

De samenwerking leidt tot het prioriteren van ontwikkelingen, tot het benoemen van strategische 

projecten en daarmee tot gerichtere inzet en meer synergie tussen de projecten en partijen. De 

samenwerking biedt zo bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk gedragen koers en kader in 

economisch- alsmede ruimtelijk ordeningsbeleid, gebaseerd op zowel bestaande als te versterken 

kwaliteiten. 

Voor deze regionale samenwerking zijn vier bestuursopdrachten ontwikkeld, te weten: 

a. Havensontwikkelingen 

b. Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs 

c. Destinatiemarketing 

d. Regionaal ambitiedocument 

 

In dit convenant spreken partijen af invulling en uitvoering te geven aan de genoemde 

bestuursopdrachten en onderstaande toelichting hierop. De partijen erkennen dat de 

bestuursopdrachten niet los van elkaar staan of gezien kunnen worden. Het Regionaal 
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Ambitiedocument verbindt de verschillende bestuursopdrachten en vormt de kapstok voor de 

regionale samenwerking. 

 

Artikel 2: Bestuursopdrachten  

De partijen verbinden zich middels dit convenant aan een samenwerking die bijdraagt aan de 

onderstaande doelstellingen en uitwerkingen per bestuursopdracht. 

 

Havensontwikkeling 

Partijen dragen middels samenwerking bij aan elkaar versterkende gebiedsontwikkelingen op de in 

het gebied aanwezige havens en de luchthaven en daaraan verbonden bedrijfsterreinen en 

randvoorwaardelijke infrastructuur. Aldus dragen zij bij aan de belangrijkste doelen voor de regio, 

namelijk  werkgelegenheid en kennis te behouden in de regio en zo mogelijk een uitbreiding daarvan, 

alsmede het aanbieden van op dit terrein relevante opleidingen in de regio. 

 

Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 

Partijen zetten middels samenwerking in op een betere balans tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. Tevens wordt ingezet op een verbeterde dialoog tussen arbeidsmarkt en het 

onderwijsveld, mede om de voorgenoemde balans te verbeteren.  

 

Destinatiemarketing 

Partijen, met uitzondering van Texel, zetten middels samenwerking in op een verbeterde 

vindbaarheid van de regio als toeristische trekpleister, om zo het aantal toeristische bezoeken te 

verhogen. 

 

Regionaal ambitiedocument 

Partijen formuleren aan de hand van de ontwikkelde frames gedeelde regionale ambities en opgaven 

en koppelen hier concrete acties aan die moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de 

geformuleerde ambities. 

 

Artikel 3: Bestuurlijke coördinatie en betrokkenheid gemeenteraden 

Bestuurlijke coördinatie en afstemming tussen partijen omtrent de vier bestuursopdrachten vindt 

plaats in de stuurgroep ‘De Kop werkt!'. De stuurgroep stelt ook jaarlijks de concrete voorstellen op 

voor de projecten, programma's en prioriteiten, die vervolgens worden voorgelegd aan de vier 

colleges van B&W, en tevens aan GS.  

De advisering van de vier gemeenteraden vindt plaats via de zogenaamde Regionale 

Raadscommissie Noordkop (RRN). Met dat advies worden per jaarschijf de in gezamenlijkheid 

ontwikkelde, eenduidige voorstellen aan iedere gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. 

 

Artikel 4: Financiën 

1. De partijen genoemd onder 1 t/m 4 stellen in gezamenlijkheid een bedrag van € 15 miljoen 

beschikbaar over de jaren 2017 – 2020; dat betekent concreet een bijdrage over deze 

vierjarige periode van max. € 91,60 per inwoner (peildatum 1/1/2016); die middelen worden 

vastgelegd in hun gemeentelijke (meerjaren)begroting in de vorm van een meerjarige 

reservering voorshands uitgaande van vier gelijke tranches over de jaarschijven. 

2. Elk jaar beslissen de gemeenteraden, gelezen de voorstellen van de stuurgroep, op basis van 

een eenduidig raadsvoorstel opgesteld door de gezamenlijke colleges van B&W, en gezien 

het advies van de RRN, over de eerstkomende jaarschijf. Daarmee wordt voldaan aan het 

budgetrecht van de individuele gemeenteraden en komen de middelen voor dat jaar vrij voor 

de vastgelegde besteding ervan.  

3. De stuurgroep is vervolgens verantwoordelijk voor de besluitvorming voor de concrete 

besteding van de middelen aan de gekozen projecten, programma's en prioriteiten. De 

stuurgroep legt rekening en verantwoording af aan de vier colleges van B&W, die weer, 

conform de Gemeentewet, rekening en verantwoording afleggen aan hun gemeenteraad, na 
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advies van de RRN. Dat alles, zowel qua begroting en rekening, wordt opgenomen in de 

bestaande P&C-cyclus van de partijen.  

4. De artikelen 1 t/m 3 worden nader uitgewerkt in een door partijen vast te stellen 

beheersverordening (inclusief mandaatregeling).  

5. Aangezien de provincie zorgdraagt voor cofinanciering tot een bedrag van maximaal € 15 

miljoen voor de uitvoering van de door de gemeenteraden vastgestelde projecten, 

programma's en prioriteiten van financiële inzet van partijen, worden afzonderlijke afspraken  

gemaakt over de wijze van cofinanciering en verantwoording van deze provinciale middelen 

tussen Gedeputeerde Staten en partijen genoemd onder 1 t/m 4. 

 

Artikel 5: Voortgang en evaluatie 

In het laatste kwartaal van 2017 (en vervolgens ieder jaar in diezelfde periode) wordt aan de hand 

van het jaarlijks uitvoeringsprogramma de voortgang en een eerste evaluatie besproken in de RRN. 

 

Artikel 6: Slotbepalingen 

 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 mei 2016. 

 Partijen dragen zorg voor en spreken elkaar aan op naleving van dit convenant.  

 Geschillen die voortvloeien uit dit convenant worden zoveel mogelijk in goed onderling overleg 

opgelost. 

 Partijen kunnen te allen tijde met elkaar afspreken om dit convenant aan te vullen dan wel aan 

te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie. 

 Een individuele gemeente, die niet meer wil deelnemen aan deze regionale samenwerking,  

komt de aangegane financiële verplichtingen na tot en met het jaar volgend op het jaar van het 

besluit tot opzegging door de betreffende gemeenteraad. 

 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend d.d. ………….te……………….. 

 

namens gemeente Den Helder 

 

namens gemeente Hollands Kroon 

 

namens gemeente Schagen 

 

namens gemeente Texel 

 

namens de provincie NH 

 


