
Bijlage bij agendapunt vergadering van AC RRN van 1 december 2016 
  
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.  
 


