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Onderwerp Datum 

 Wensen en bedenkingen samenwerking De Kop Werkt!  10 mei 2017 
Aan Van 

 gemeenteraad  College Hollands Kroon 
Doel   

 Informatief   
    

    

Geachte leden van de raad, 

 

Op 28 maart zijn tijdens de raadsvergadering in Hollands Kroon wensen en bedenkingen ingediend tegen de 

besluitpunten 1 (samenwerkingsovereenkomst) en 3 (jaarprogramma 2017) van het agendapunt de 

samenwerking De Kop Werkt!  

De wensen en bedenkingen zijn op 12 april 2017 in de Stuurgroep De Kop Werkt! aan de orde gesteld en 

besproken. Namens de stuurgroep informeer ik u over de uitkomst.  

 

Wensen en bedenkingen gemeenteraad verwoord door CDA  

A. Rol van de raad (budgetrecht) en de Stuurgroep bij het vaststellen van de jaarprogramma’s  

De Stuurgroep geeft aan grote waarde te hechten aan het budgetrecht van de gemeenteraden en geeft 

uitvoering aan het door de gemeenteraden vastgestelde programma (Investeringslijst 2017-2020). De 

Stuurgroep treedt daarbij vanzelfsprekend niet in de bevoegdheden van de raden. Twee keer per jaar 

worden de raden en staten geïnformeerd over de uitvoering, de voortgang en de budgetten van alle 

projecten, zodat de raden en staten hun controlerende rol kunnen invullen. De raden worden dus aan de 

voorkant meegenomen en er wordt verantwoording via de RRN afgelegd over de voortgang en de 

uitvoering van de projecten. 

 

B. Overige wensen en bedenkingen 

1. Er is onvoldoende inzicht geboden in de diverse formats/projectplannen op welke wijze de projecten 

bijdragen aan de doelstellingen van De Kop Werkt!  

Naar aanleiding van de behandeling van de stukken in de provinciale commissie E.E.B., de Regionale 

Raadscommissie Noordkop en de gemeenteraad van Hollands Kroon is het toetsingskader voor de 

programmaformats aangepast. Dit heeft er toe geleid dat formats op onderdelen zijn gewijzigd en 

aangevuld. Deze aanpassingen zijn vastgesteld in de stuurgroep De Kop Werkt! en de gewijzigde 

formats worden binnenkort voorgelegd aan de RRN. Met name zijn de kopjes doelstelling, resultaat 

van het project en relatie met het Regionaal Ambitiedocument aangevuld.  
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2. In de uitwerking van de bestuursopdracht Havensontwikkeling mist het deelproject samenwerkende 

havens waartoe in mei 2016 is besloten.  

In de bestuursopdracht Havensontwikkeling is het deelproject samenwerkende havens opgenomen. 

Dit deelproject maakt echter geen onderdeel uit van het jaarprogramma 2017 omdat er geen 

financiële verplichtingen uit voort vloeien. Het klopt dus dat dit deelproject in de formats mist. De 

uitwerking van het deelproject is in voorbereiding en wordt binnenkort in de Stuurgroep besproken. 

Het resultaat zal uiteindelijk via de colleges en de RRN aan de raden worden voorgelegd.  

 

3. De jaarplannen, voortgang, evaluatie moeten jaarlijks aan de raden worden voorgelegd.  

De jaarplannen, voortgang en evaluatie worden jaarlijks aan de raden voorgelegd zoals vastgelegd in 

de samenwerkingsovereenkomst. Tweemaal per jaar zal de Stuurgroep de RRN en raden informeren. 

 

4. Projecten worden getoetst aan het toetsingskader.  

Het toetsingskader is vastgesteld door de raden en deze toetsen de jaarprogramma’s hieraan. De 

raden kunnen wensen en bedenkingen indienen. Alle projecten voor 2017 zijn getoetst op de punten 

uit het toetsingskader. 

 

Wensen en bedenkingen gemeenteraad verwoord door D66  

De wensen en bedenkingen van D66 betroffen: 

1. de informatievoorziening aan de raad en aan de inwoners 

In de formats wordt omschreven op welke wijze vorm wordt gegeven aan de communicatie. De 

informatievoorziening aan de gemeenteraden is geborgd in de samenwerkingsovereenkomst.  

 

2. de invloed en betrokkenheid bij het vaststellen van de jaarschijven, het goed kunnen volgen van het 

jaarlijkse evaluatieproces door middel van duidelijke kwaliteitscriteria en criteria vanuit het toetsingskader . 

De RRN en de gemeenteraden worden betrokken bij het opstellen van de jaarprogramma’s. Tevens wordt 

verantwoording afgelegd aan de RRN en raden over de voortgang en uitvoering van de projecten. Twee 

maal per jaar worden de RRN en de raden hierover geïnformeerd. De Stuurgroep ziet geen aanleiding voor 

het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst, omdat de raden aan de voorkant worden 

meegenomen en verantwoording via de RRN wordt afgelegd over de voortgang en de uitvoering van de 

projecten. 


