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Concept-Evaluatieopdracht ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ 

 

1. Inleiding 

 

In oktober 2013 hebben de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel (samen de Kop 

van Noord-Holland) het Initiatiefvoorstel ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ aangenomen. De essentie: de positie 

van gemeenteraden in samenwerkingen; ze willen beter en eerder betrokken worden bij iedere vorm van 

samenwerking en een ‘koppositie’ innemen. 

 

Sinds dat moment is er veel gebeurd, met de Werkgroep Slim Samenwerken (nu tevens opererend als 

Agendacommissie voor de regionale Raadscommissie Noordkop; hier verder te noemen: Agendacommissie) als 

aanjager. 

Er is o.a. nagedacht over de wijze van vergaderen, de bemensing, de wijze waarop het beste gestart kan 

worden met de samenwerking op het niveau van de raden, over de thema’s van bespreking en de status van 

een uitspraak van het regionale orgaan, over moties en amendementen (hoe daarmee om te gaan in 

regionaal verband?), over de wijze van stemmen et cetera. 

 

Het resultaat daarvan is verwerkt in een verordening met de titel: ‘Verordening Noordkopraad i.o. 2015’, die 

net voor het zomerreces in 2015 in alle 4 de gemeenteraden wordt vastgesteld.  

 

In een streven tegemoet te komen aan de zorg van een aantal fracties van de deelnemende gemeenten (de 

term ‘raad’ impliceert een overdracht van bevoegdheden c.q. beslissingsbevoegdheid) is de naam die in het 

‘dagelijks verkeer’ gehanteerd wordt: Regionale Raadscommissie Noordkop. 

 

Naast de vaststelling van deze verordening wordt ook besloten tot een evaluatie, na 1 jaar. 

 

Op 10 maart 2016 is het dan zover: de Regionale Raadscommissie Noordkop vergadert voor het eerst in De 

Kampanje te Den Helder (een locatie die zo goed bevalt, dat eerdere voornemens om telkens in een andere 

(deelnemende) gemeente te vergaderen worden losgelaten). 

 

Inmiddels is 2016 bijna ten einde en is de Regionale Raadscommissie Noordkop meerdere keren bijeen 

geweest. En dat betekent dat het tijd wordt de aan de gemeenteraden beloofde evaluatie uit te voeren. De 

Agendacommissie heeft zich gebogen over de wijze waarop de evaluatie zou moeten plaatsvinden, de 

planning en de vragen die daarin beantwoord moeten worden. Het resultaat ligt voor u. 

 

2. De onderzoeksopdracht ‘Slim Samenwerken bij de Kop?’ 

 

De werkwijze van de samenwerking op dit moment kan als volgt kort opgesomd worden: 

 De oorspronkelijke Werkgroep Slim samenwerken bij De Kop opereert nu als Agendacommissie voor 

de Regionale Raadscommissie Noordkop. 

 De Agendacommissie bestaat uit van elke gemeente 2 raadsleden aangevuld met de 4 griffiers; een 

van de griffiers treedt op als secretaris. 

 In de Regionale Raadscommissie Noordkop zijn alle fracties van alle 4 de gemeenten 

vertegenwoordigd. 

 De thema’s die aan de orde komen zijn afgebakend tot de 4 Gemeenschappelijke Regelingen waarin 

de gemeenten vertegenwoordigd zijn (Veiligheidsregio, GGD, RUD en Regionaal Archief) aangevuld 

met De kop werkt! (het meest recente voorstel/besluit over dit onderwerp vindt u hier) 
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 Voor elk thema/onderwerp is een gemeentesecretaris en een portefeuillehouder aangewezen als 

‘vooruitgeschoven post’ (en dus: verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering bij de 

Agendacommissie van de RRN van het betreffende integrale voorstel van de 4 colleges) 

 Er is een stemweging afgesproken in de RRN, waarbij de uitslag van de laatste raadsverkiezingen 

leidend is. Er wordt echter niets besloten in de RRN, maar er wordt wel een advies aan de 4 

gemeenteraden geformuleerd (waarbij dus ‘gestemd’ wordt om tot een advies te komen) 

 Het RRN-advies wordt aangeboden aan de 4 gemeenteraden (waarbij het lokale vervolg wisselt: van 

rechtstreekste plaatsing op de agenda van de raad tot bespreking –eerst- in de eigen raadscommissie 

en pas daarna bespreking in de gemeenteraad). 

 De colleges zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van (zoveel mogelijk) integrale adviezen, 

waarmee het beoogde traject er als volgt uit ziet: integraal advies college  aanbieding voor 

behandeling in de RRN  voorzien van een RRN-advies: aanbieding aan de 4 gemeenteraden voor 

besluitvorming. 

 Bij elke deelnemende gemeenten zijn de vergaderstukken van de RRN te raadplegen; verslagen en 

agenda’s van de Agendacommissie worden zoveel mogelijk gedeeld met de gemeenteraden. 

 

De hoofdvragen zijn:  

1. Zijn de doelstellingen zoals beschreven in het Initiatiefvoorstel ‘Slim Samenwerken bij de Kop’? 

(meer grip op samenwerking en de raden in stelling brengen) behaald? 

2. Wat moet er gebeuren, stapsgewijs, om dichterbij de doelstellingen te komen en de groeipotentie 

(indien die er is) optimaal te benutten? 

 

Deelvragen die tevens beantwoord moeten worden c.q. zaken waar ook op moet worden ingegaan zijn 

(ongeordend): 

a) Hoe beoordeelt u de opzet, werkwijze en het functioneren van de regionale samenwerking in de Kop 

van Noord-Holland?  

b) Hoe beoordeelt u de opzet van de RRN, de Agendacommissie (inclusief de daarbij behorende 

verordening en stemverhouding RRN, zie hier voor wijze van berekening) en zijn er alternatieven om 

de regionale samenwerking tussen (de raden van ) de vier gemeenten in de Noordkop vorm te 

geven? 

c) Hoe kunnen de kosten van de RRN (en de ondersteuning daarvan) verdeeld worden? 

d) Afgesproken is dat in elk geval tot en met de evaluatie gereed is de ondersteuning van zowel de 

Agendacommissie als de RRN wordt geregeld door de griffiers. Op welke wijze adviseert u deze 

ondersteuning naar de toekomst toe te organiseren? 

e) Zijn er meer onderwerpen mogelijk om regionaal te behandelen dan de afgebakende onderwerpen 

die nu binnen het bereik van de RRN zijn gebracht? (de vier gemeenschappelijke regelingen en het 

project De Kop Werkt!) 

f) Hoe beoordeelt u de keuze voor een vaste vergaderlocatie, maar een wisselend voorzitterschap? (de 

vier burgemeesters fungeren afwisselend als voorzitter; ook de griffiers rouleren). 

g) Op het niveau van de RRN zijn afspraken gemaakt over moties en amendementen. Hoe beoordeelt u 

deze afspraken?  

h) Hoe beoordeelt u de wijze waarop de colleges de RRN-voorstellen voorbereiden? 

 

Tot slot ontvangen wij graag een advies over het ‘hoe verder’ op basis van de actuele situatie en de 

oorspronkelijke doelstellingen. 

 

U interviewt tijdens uw onderzoek in elk geval (een aantal) leden van elke gemeenteraad en de colleges 

alsmede de leden van de Agendacommissie. 

 

Het onderzoek moet uiterlijk in mei 2017 gereed zijn. 
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3. De wijze waarop een keuze gemaakt wordt 

 

Er worden minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven en/of personen benaderd met de vraag met een 

offerteverzoek voor de uitvoering van de evaluatie, met daarin in elk geval: uw visie op de 

onderzoeksvragen, de planning, de kosten en het CV/de CV’s van de personen die –indien de keuze op u valt- 

het onderzoek gaan uitvoeren. 

 

De Agendacommissie stelt voor de beoordeling van de offertes uit haar midden een Begeleidingscommissie 

Evaluatie ‘Slim Samenwerken bij de Kop?’ in, bestaande uit de griffiers van Hollands Kroon en Den Helder 

en vanuit elke deelnemende gemeente één raadslid uit de Agendacommissie. Deze Begeleidingscommissie zal 

uiteindelijk een advies formuleren aan de Agendacommissie. 

 

De offertes worden volgens het volgende wegingskader beoordeeld: 

 

Wat? Weging: 

Prijs 45% of prijsindicatie opnemen [keuze maken] 

Kennis en ervaring relevant voor het onderzoek: 45% 

Presentatie (bij voorkeur de beoogde onderzoeker) 10% 

Totaal:  100% 

 

U kunt uw offerte (tot uiterlijk [datum nog invullen] 2016) toesturen aan de heer M. Huisman, raadsgriffier 

van Den Helder via e-mail: m.e.huisman@denhelder.nl. U kunt hem ook benaderen indien u nog vragen 

heeft. 

 

Op 10 november, tussen half 1 en half 5, krijgt u de mogelijkheid uw onderzoeksaanpak te presenteren aan 

de Begeleidingscommissie. Op diezelfde dag adviseert de Begeleidingscommissie de Agendacommissie en 

wordt een definitieve keuze gemaakt. 

 

Hoogachtend, 

de Agendacommissie,  

namens deze, 

 

de heer M. Sanders 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Initiatiefvoorstel ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ 

2. Verordening Noordkopraad i.o. 2015 

3. Moties en amendementen & de Regionale Raadscommissie Noordkop 

4. Berekening stemverhouding RRN 

5. Raadsvoorstel- en besluit mei/juni 2016 De Kop Werkt! 

mailto:m.e.huisman@denhelder.nl
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Bijlage 1: Initiatiefvoorstel ‘Slim Samenwerken bij de Kop’  

 

Op 21 maart 2013, tijdens een bijeenkomst van De Kop Werkt! op Texel zijn 8 raadsleden van Schagen, Den 

Helder, Hollands Kroon en Texel voor het eerst met elkaar gaan praten over het thema ‘Slim Samenwerken’, 

met als focus: de positie van gemeenteraden in samenwerkingen. En samenwerking is actueler dan ooit. De 

gemeenteraden willen beter en eerder betrokken worden bij iedere vorm van samenwerking, of het nu gaat 

om het Sociale Domein of een samenwerkingsverband als de De Kop Werkt!. Niet alleen beleidsinhoudelijk, 

maar ook waar het de vormgeving betreft.  

Na de eerste aftastende bijeenkomsten is de tijd rijp om nu over te gaan tot het officieel instellen van de 

regionale werkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’, met instemming van de vier gemeenteraden. 

 

Besluit 

1. Tot instelling van de regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’, waarin de 

gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vertegenwoordigd zijn door 

steeds twee raadsleden en de griffier. De raadswerkgroep zal, kosteloos, worden 

ondersteund door de VNG. 

2. Twee leden van elke deelnemende gemeenteraad te benoemen tot afgevaardigden in ‘Slim 

Samenwerken in de Kop’.  

3. De raadswerkgroep de volgende opdracht te geven: ‘Het – voor het einde van 2013 - 

bedenken van de slimste manier waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in 

huidige en toekomstige samenwerkingen.’  

4. De colleges te vragen om gezamenlijk en zo spoedig mogelijk, doch vóór maart 2014, de 

gemeenteraden – via ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ - potentiële samenwerkingsthema’s 

te inventariseren waarbij samenwerking tussen de KOPgemeenten moet of kan 

plaatsvinden. 
 

 

Toelichting 

Dat de KOPgemeenten samenwerken is een feit. Het gebeurt al in De Kop werkt! en binnen het Sociale 

Domein, maar het zal de komende jaren bijvoorbeeld bij decentralisatietaken mogelijk vaker de beste 

manier zijn om maatschappelijke opgaven –gezamenlijk- beter het hoofd te bieden; soms verplicht maar 

soms ook omdat het wenselijk is. Het kan ook kostenbesparend werken.  

 

Daarnaast zijn er bredere samenwerkingsverbanden, zoals de GGD en de RUD. Voor alle bovengemeentelijke 

samenwerkingen geldt echter dat de posities van de betrokken gemeenteraden aandacht vraagt; nog te vaak 

zijn gemeenteraden laat of te laat aan zet.  

 

In drie bijeenkomsten is door raadsleden van de KOPgemeenten gesproken over het thema ‘samenwerking’, 

en dan met name over de rol van gemeenteraden daarin. De belangrijkste conclusie is:  

Er moeten bij het aangaan van samenwerkingen tijdig keuzes worden voorgelegd aan de raden, zowel 

waar het de (juridische) vormgeving van de samenwerking zelf betreft, als de beleidsinhoudelijke kant 

en de rol van de raad in alle fasen, ook nadat de samenwerking operationeel is.  

 

De opdracht die de raadswerkgroep wordt gegeven krijgt de vorm van een afwegingskader, een ‘visie op 

samenwerking’, waarin de randvoorwaarden beschreven staan die borgen dat gemeenteraden grip en sturing 

kunnen houden op de samenwerkingen die zij aangaan en al zijn aangegaan. Het gaat dan om kaders voor de 

juridische vormgeving van de samenwerking zelf, de beleidsinhoudelijke keuzen maar ook over zaken als:  

 de wijze en momenten van informatievoorziening (bijvoorbeeld via lokale raadscommissies 

‘Samenwerkingen’); 

 de evaluatiemomenten; 

 vertegenwoordigingen/verdeling van taken (ook bijvoorbeeld: instelling ‘hoorcommissie’ met 

raadsleden, adoptie-raadsleden); 
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 stemverhouding, maar ook: 

 exit-opties en uittredingsvoorwaarden (mogelijkheid: afspraken steeds parallel laten lopen aan de 

raadsperiode; steeds 4 jaar dus). 

 

Over het onderwerp samenwerking en de posities van gemeenteraden is al veel geschreven, o.a. door de 

VNG, en het toont aan dat er erg veel mogelijkheden zijn, zowel waar het de juridische vorm betreft, de 

organisatorische vormgeving als de gemeentelijke regie op een samenwerking. 

 

De gemeenteraden in de Noordkop willen door de bomen van samenwerkingen het bos zien: er moet 

nagedacht worden over de wijze waarop gemeenteraden in de Noordkop de ”koppositie” kunnen innemen.  
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Bijlage 2: Verordening regionale Raadscommissie Noordkop 

 

 

 

Verordening Noordkopraad i.o. 2015 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Raden De afzonderlijke gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel 

Noordkopraad i.o. Commissie als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet. In de Boordkopraad i.o. vindt 

geen besluitvorming plaats 

Voorzitter Voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger 

Lid Lid van de commissie 

Agendacommissie De regionale raadswerkgroep ‘Slim samenwerken bij de kop’ bestaande uit 2 

raadsleden per gemeente en de griffiers 

Hoofdstuk 2 Instelling, taken en samenstelling 

Artikel 2 Instellen commissie 

1. De raden stellen de volgende commissie in: Noorkopraad i.o. 

2. De raden geven de Noorkopraad i.o. als opdracht: 

a. Te adviseren over de thema’s van de ‘Kop werkt’. 

b. Te adviseren over de gemeenschappelijke regelingen die de 4 gemeenten aangaan. 

Artikel 3 Taken 

1. De Noordkopraad i.o. fungeert als klankbord- en adviescommissie. 

2. De Noordkopraad i.o. bepaalt of de voorstellen voldoende informatie bevatten om besluitvorming door 

de raden mogelijk te maken. 

3. Met uitzondering van het bedoelde in artikel 19 worden er geen besluiten genomen door de 

Noordkopraad i.o. 

Artikel 4 Samenstelling 

1. De Noordkopraad i.o. bestaat uit: 

a. De voorzitter; 

b. De leden: 1 afgevaardigde per fractie uit de raden. 

2. De zittingsperiode van de leden van de Noordkopraad i.o. is gelijk aan hun zittingsperiode in de 

raden. 

3. De raden wijzen voor de eerste vergadering van de Noordkopraad i.o. per fractie 1 afgevaardigde aan. 

4. De raden wijzen in de eerste vergadering van de zittingsperiode van de nieuwe raden opnieuw de 

leden aan van de Noordkopraad i.o. In de raden herkozen leden kunnen opnieuw als lid worden 

aangewezen. 

5. Aftredende leden blijven als zodanig fungeren tot aan het moment dat hun opvolger door de fractie is 

aangewezen. 

6. Het lidmaatschap van de Noordkopraad i.o. eindigt wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt 

van de betreffende raad. 
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7. Indien door splitsing of samenvoeging tijden een raadsperiode de verdeling in fracties in een raad 

wijzigt, wordt door de betreffende raad het aantal leden van de Noordkopraad i.o. daarmee in 

overeenstemming gebracht.  

Artikel 5 Voorzitter 

1. De burgemeester van de gemeente waar de vergadering van de Noordkopraad i.o. plaats vindt is 

voorzitter van de desbetreffende vergadering. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt een van de andere burgemeesters aangewezen als voorzitter. 

3. De voorzitter leidt de vergadering is belast met de handhaving van de orde. 

Artikel 6 Griffier 

1. De griffiers van de raden wijzen een coördinerend griffier uit hun midden aan. 

2. De griffier wordt bij diens afwezigheid vervangen door een van de andere griffiers. 

3. De griffiers van de raden zijn aanwezig bij de vergadering van de Noordkopraad i.o. Zij zijn geen lid 

van de Noordkopraad i.o.  

4. De griffier of zijn/haar plaatsvervanger is belast met het verlenen van bijstand aan de Noordkopraad 

i.o. , het ondersteunen van de voorzitter en het verzorgen van een besluitenlijst van de 

vergaderingen. Wanneer de leden van de Noordkopraad i.o. technische vragen hebben over de 

toegezonden vergaderstukken dan richten zij zich hiervoor tot de griffier van de Noordkopraad i.o.  

Hoofdstuk 3 Aanwezigheid wethouders en anderen 

Artikel 7 Aanwezigheid wethouders en anderen 

1. De voorzitter van de Noordkopraad i.o. is in het kader van te behandelen agendapunten bevoegd 

wethouders, vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen of andere personen uit te 

nodigen de vergaderingen van de Noordkopraad i.o. bij te wonen, teneinde aan de beraadslagingen 

deel te nemen en inlichtingen of adviezen te verstrekken. 

2. De in lid 1 genoemde functionarissen kunnen zich laten vergezellen door ambtenaren van de 

gemeenten of externe deskundigen. 

Hoofdstuk 4 Vergaderingen 

Artikel 8 Vergaderingen 

1. De Noordkopraad i.o. stelt een vergaderschema vast en vergadert voorts als de voorzitter het nodig 

oordeelt of ten minste 1/5 van de leden schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken. 

2. De Noordkopraad i.o. vergadert roulerend in een van de gemeentehuizen; 

3. De Noordkopraad i.o. of haar voorzitter kan besluiten een andere locatie te kiezen. 

4. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid de presentielijst. Aan het einde van elke 

vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld. 

5. De Noordkopraad i.o. kan niet beraadslagen wanneer niet ten minste 1/3 van de zitting hebbende 

leden aanwezig is. 

Artikel 9 Agendacommissie 

1. De agendacommissie heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda van de Noordkopraad i.o. 

voordat een oproep als bedoeld in artikel 10 wordt verzonden. Bij elk agendapunt wordt aangegeven 

of de behandeling informeren, meningvormend of adviserend van aard is. 

2. De leden van de agendacommissie hebben elk 1 stem in de agendacommissie. 

3. De agendacommissie bepaalt of digitale registratie alsmede het uitzenden in beeld en/of geluid via 

internet van de Noorkopraad i.o. plaatsvindt. 
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Artikel 10 Oproep 

1. De voorzitter zendt ten minste 8 dagen voor een vergadering de leden van de Noordkopraad i.o. een 

oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 

2. De leden van de raden worden in kennis gesteld van de voorlopige agenda. 

3. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de Noordkopraad i.o. voorstellen terstond een voorstel 

te bespreken. De Noordkopraad i.o. beslist over het in behandeling nemen van die voorstellen bi het 

vaststellen van de definitieve agenda van de vergadering. 

Artikel 11 Agenderingsrecht 

1. Vergaderstukken bestemd voor een vergadering van de Noordkopraad i.o. worden zo spoedig mogelijk 

ter kennis van de leden van de Noordkopraad i.o. gebracht en onafhankelijk van oproep/voorlopige 

agenda verzonden. 

2. Elk lid van de Noordkopraad i.o. kan voorstellen doen tot behandeling van zaken die niet op de 

voorlopige agenda zijn vermeld en dient die voorstellen minstens 2 dagen voor de vergadering 

schriftelijk/per e-mail bij de voorzitter of de griffier in te dienen; in spoedeisende gevallen geldt een 

termijn van 24 uur. De Noordkopraad i.o. beslist over het in behandeling nemen van die voorstellen 

bij het vaststellen van de definitieve agenda van de vergadering. 

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken 

1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden 

gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder in de stadhuizen ter inzage 

gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt 

hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder 

ter beschikking worden gesteld. 

3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid van de Gemeentewet 

geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken, in afwijking van het eerste lid, onder berusting van 

de griffier en verlenen de griffiers van iedere raad een lid in de eigen gemeente inzage. 

Artikel 13 Openbare kennisgeving 

1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep openbaar gemaakt op de door voor 

afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website. 

2. De openbare kennisgeving vermeldt: 

a. De datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; 

b. De wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan 

inzien; 

c. De openbare kennisgeving vermeldt: de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht 

als bedoel in artikel 14. 

3. Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar, op de 

websites van de gemeente geplaatst. 

Artikel 14 Insprekers/spreekrecht burgers 

1. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit minimaal 48 uur voorafgaand aan de 

vergadering aan de griffier van de Noordkopraad i.o. Hij/zij vermeldt daarbij zijn naam, adres en 

telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren. 

2. Elke spreker krijgt gedurende de vergadering maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt 

de spreektijd evenredig over de sperekers als er meer dan 6 insprekers zijn. De voorzitter kan tevens 

in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. 

Artikel 15 Verslaglegging 

1. De griffier stelt een besluitenlijst van de vergadering op. 

2. De (concept-)besluitenlijst wordt verspreid onder de leden van de Noordkopraad i.o., en ter 

kennisneming onder de colleges en de leden van de raden. 
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Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen 

1. De vergaderingen van de Noordkopraad i.o. worden in de regel in openbaarheid gehouden. 

2. Indien de voorzitter of 1/5 van de leden achter gesloten deuren wenst te vergaderen, beslist de 

Noordkopraad i.o. op dat verzoek. De gedachtewisseling in een besloten vergadering van de 

Noordkopraad i.o. is vertrouwelijk. Artikel 17 Geheimhouding 

1. De Noordkopraad i.o. is bevoegd bij meerderheid van stemmen de leden geheimhouding ten aanzien 

van stukken en/of mededelingen op te leggen. Het doen van mededelingen over onderwerpen, 

behandeld in een besloten vergadering aan andere raadsleden, indien nodig voor intern beraad, is 

geen schending van de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 16, indien althans geen geheimhouding 

krachtens dit artikel is opgelegd. 

2. Stukken als bedoeld in lid 1 liggen voor de raadsleden ter inzage bij de griffier van iedere raad, tenzij 

het openbaar belang zich hiertegen verzet. 

3. Indien en voor zover de Noordkopraad i.o. tot openbaarmaking van het desbetreffende onderwerp 

overgaat, is ook de geheimhouding, voor zover de openbaarmaking strekt, opgeheven. 

4. De Noordkopraad i.o. neemt in haar werkzaamheden tevens de opgelegde geheimhouding door de 

raden en colleges in acht. 

Artikel 18 Handhaving orde; schorsing 

1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: 

a. De voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren; 

b. Een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere 

interrupties zijn betoog zal afronden. 

2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in 

behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins 

de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker 

hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats 

heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 

3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd 

schorsen en –indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord- de vergadering sluiten. 

Artikel 19 Besluitvorming/stemming 

1. De Noordkopraad i.o. neemt besluiten over: 

a. Het vaststellen van het advies, waarbij een onderwerp ter besluitvorming wordt voorgelegd 

aan de raden zoals bedoeld in artikel 2, lid 2; 

b. Vergaderen achter gesloten deuren en geheimhouding zoals bedoeld in artikel 16, lid 2 

respectievelijk 17, lid 1 en 3; 

c. Het agenderingsrecht zoals bedoeld in artikel 11. 

2. Stemming vindt mondeling plaats, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt. 

3. Elk lid van de Noordkopraad i.o. heeft stemrecht. 

4. In de Noordkopraad i.o. wordt een stemverhouding gehanteerd, waarbij elke gemeente zoveel 

stemmen vertegenwoordigt als bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen geldig in de 

gemeente zijn uitgebracht. Het stemgewicht van elke gemeente wordt gedeeld door 100 (honderd), 

waarna de uitkomst naar beneden wordt afgerond op een rond getal. 

5. Alleen de aanwezige leden kunnen aan een stemming deelnemen. 

6. Artikel 28 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

7. Voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat krachtens de leden 4 tot en met 6 meer dan 

60% van de aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt. 

8. Indien in een voltallige vergadering de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

9. Bij staking van de stemmen in een niet-voltallige vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering 

opnieuw gestemd. Wanneer de stemmen in deze vergadering wederom staken, wordt het voorstel 

eveneens geacht te zijn verworpen. 
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Artikel 20 Contacten met de media 

1. Verzoeken van de media om informatie over wat in de Noordkopraad i.o. wordt/is besproken, worden 

behandeld door de voorzitter of door diegene die daartoe door de voorzitter wordt aangewezen. 

2. Bij door de Noordkopraad i.o. te bepalen onderwerpen maakt de Noordkopraad i.o. afzonderlijke 

afspraken over de communicatie met de media. 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

Artikel 21 Bevoegdheid 

De Noordkopraad i.o. treedt niet in de (wettelijke) bevoegdheden van de raden. 

Artikel 22 Onvoorziene situaties 

In vergadersituaties waarin deze verordening niet voorziet beslist de Noordkopraad i.o. op voorstel van de 

voorzitter. 

Artikel 23 Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Noordkopraad i.o. 2015’. 

2. Deze verordening treedt in werking <…> 

 

Vastgesteld door de 4 raden van De Kop in mei en juni 2015. 
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Bijlage 3: Moties en amendementen & de Regionale Raadscommissie Noordkop 

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenteraden over de (bij voorkeur) integrale 

adviezen van de 4 colleges of de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de 4 gemeenten deelnemen 

alsmede over De kop werkt!. Het streven is verder om de individuele gemeenteraden een eensluidend 

raadsvoorstel voor te leggen, na behandeling door de RRN, voorzien van een advies van de RRN. 

So far, so good. 

 

Het is te verwachten dat er soms behoefte bestaat bij een fractie (of meerdere fracties) om een 

wijzigingsvoorstel in te dienen of een oproep te doen via een motie. En het is nodig dat we duidelijkheid 

gaan scheppen over de procedure t.a.v. amendementen en moties. 

 

Het is belangrijk eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (eerst) te bespreken in de RRN, omdat op dat 

moment alle fracties van alle gemeenten bijeen zijn. Omdat de RRN echter alleen aan advies geeft, kan er 

geen sprake zijn van een conclusie dat een amendement ‘het heeft gehaald’; wel kan de conclusie zijn dat 

(de meerderheid van) de RRN geen positief advies geeft. 

 

De procedure ziet er dan zo uit: 

1. Indien één of meerdere leden van de RRN een amendement of motie willen aankondigen, dan wordt 

deze (via de eigen griffier) door de coördinerend griffier aan de vergaderstukken van de RRN 

toegevoegd. 

2. Het betreffende amendement of de motie wordt, net zoals ook de raadsvoorstellen die voor 

advisering op de agenda van de RRN staan, besproken tijdens de vergadering van de RRN. 

3. Na de beraadslaging moeten de indieners aangeven of zij hun amendement of motie handhaven of 

niet. 

4. Gehandhaafde amendementen en voorstellen krijgen een advies mee van de RRN, waarbij geldt dat 

dat advies op dezelfde wijze tot stand komt als het advies over voorliggende voorstellen; eventueel 

via het tellen van de gewogen stemmen en altijd na een conclusie van de voorzitter. 

5. Na de advisering door de RRN worden de raadsvoorstellen, inclusief het advies van de RRN, alsmede 

de gehandhaafde amendementen en moties, eveneens inclusief het advies van de RRN,  aangeleverd 

aan de 4 gemeenteraden voor behandeling en besluitvorming. 

6. Hoewel het kan voorkomen dat in een bepaalde gemeenteraad geen enkele fractie indiener is van 

een bepaalde motie of amendement, is het voorstel: deze wèl te behandelen en mee te nemen in 

de besluitvorming. 

7. Besluitvorming vindt dus lokaal plaatst over het voorstel alsmede de amendementen en moties die 

gehandhaafd waren, met in achtneming van het advies van de RRN. 

 

Maar: omdat de besluitvorming dus lokaal ligt, blijft het altijd mogelijk om ook op een later moment (na de 

RRN) amendementen en moties in te dienen. Dat is niet wenselijk (liever: deze al kenbaar maken tijdens de 

RRN-vergadering), maar: wat als het toch gebeurt? 

 

Als er in één of meer raden een besluit wordt genomen dat afwijkt van het RRN-advies, dan moet dat z.s.m. 

worden gedeeld met de andere raden alsmede de Agendacommissie; deze laatste zal zich dan z.s.m. laten 

adviseren door de colleges over de consequenties van het afwijkende besluit/de afwijkende besluiten en het 

eventuele vervolg. 

 

Maar: 

Het doel van de samenwerking via de RRN is en blijft: proberen een gezamenlijk standpunt te krijgen, zodat 

er meer sturingskracht ontstaat (“4 is meer dan 4 x 1”). In het mooiste geval nemen de 4 raden de adviezen 

van de RRN over, over de voorstellen zowel als over de eventuele moties en amendementen, waardoor vier 

eensluidende besluiten worden genomen.  
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Bijlage 4: Berekening stemverhouding RRN 
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Bijlage 5: Raadsvoorstel/-besluit mei/juni 2016 De kop werkt! 

Registratienummer RVO16.00xx 

Portefeuillehouder Dhr. Th. Meskers 

Bijlagen/ter inzage  plan van aanpak / projectplan Havensontwikkeling d.d. 30 juni 2015 

 plan van aanpak / projectplan Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs d.d. 

28 januari 2016 

 plan van aanpak / projectplan Destinatiemarketing d.d. 30 juni 2015 

 plan van aanpak / projectplan Regionaal Ambitiedocument d.d. 28 januari 

2016 

 Investeringsoverzicht 

 Concept convenant 

 Amendementen/motie CU Den Helder – Hollands Kroon 

 Vragen/antwoorden CDA Noordkop en PvdA Texel 

 Verslag RRN d.d. 10 maart 2016 en 7 april 2016. 

 

Onderwerp Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

Gevraagd besluit 

 De gemeenteraden van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder besluiten hun 

regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de volgende vier bestuursopdrachten te 

weten: 

 Havensontwikkeling 

 Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 

 Destinatiemarketing 

 Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland 

 Voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen, concrete projecten reserveren de gemeenten 

Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder voor de periode 2017 – 2020 in hun 

meerjarenbegrotingen een bedrag van maximaal € 91,60 per inwoner (samen €15 miljoen), 

uitgaande van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de regionale investeringen 

in dit kader. 

 De gemeenteraden van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder besluiten het 

investeringsoverzicht vast te stellen en de 4 colleges opdracht te geven bij de uitwerking het 

maatschappelijk effect per project aan te geven en op welke wijze burgerparticipatie en 

duurzaamheid worden vormgegeven. 

 De gemeenteraden van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder besluiten de 

samenwerking vast te leggen in een convenant en geven de 4 colleges opdracht verder 

invulling te geven aan de in het convenant opgenomen uitwerkingen, waaronder het opstellen 

van een beheersverordening (inclusief mandaatregeling), waarin de financiële aspecten nader 

worden uitgewerkt. 

 De gemeenteraden van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder besluiten de 4 colleges 

de opdracht te verstrekken (via de stuurgroep De Kop Werkt!) de jaarschijf 2017 (het jaarplan 

van de Kop Werkt!) uit te werken en in september 2016 aan de RRN aan te bieden. 

Inleiding 

De stuurgroep ‘De Kop Werkt!’ heeft in 2014 vier bestuursopdrachten gekozen ter verbetering van 

het woon-, werk- en leefklimaat in de regio Kop van Noord-Holland. Op 16 februari 2015 heeft de 

Stuurgroep De Kop Werkt! met de opgestelde bestuursopdrachten (Havensontwikkelingen, 

Arbeidsmarkt en Onderwijs, Destinatiemarketing en het Regionale Ambitiedocument) ingestemd. De 

eerste drie bestuursopdrachten zijn vervolgens uitgewerkt in projectplannen.  

De laatste bestuursopdracht, het Regionaal Ambitiedocument, is de uitwerking van de vierde 

bestuursopdracht van het regionale programma ‘De Kop Werkt!’ waarin onder andere de 

samenhang van de eerste drie bestuursopdrachten is weergegeven.  
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Het Regionaal Ambitiedocument is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de 

vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (de Kop).  

Het basisdocument voor het ambitiedocument is de ambtelijke handreiking Ruimte voor Vraag van 

de Provincie Noord-Holland (juli 2015). Deze is destijds opgesteld in samenwerking met de regio. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio Kop van Noord-Holland. 

Kader 

Naar aanleiding van de rapporten Deetman/Mans ‘Krimp of niet’ en Leemhuis/Dwarshuis ‘De Kop op 

de kaart’ besloten de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel, samen met de 

provincie te werken aan het versterken van het ruimtelijk-economische klimaat van de Kop. 

 

Centraal doel van de regionale samenwerking is het creëren van een optimaal klimaat voor 

bedrijven om zich hier te vestigen. Het accent ligt op economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid 

en leefbaarheid. 

Argumenten 

Regionaal samenwerken 

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen op basis van een gezamenlijk 

toekomstbeeld, zoals is weergegeven in het Regionaal Ambitiedocument. Door samen te werken 

kunnen ze beter inspelen op ontwikkelingen en initiatieven van derden en hier ruimte aan geven. De 

gezamenlijke aanpak moet leiden tot versnelling van ontwikkelingen en procedures en het creëren 

van draagvlak en enthousiasme.  

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

projecten en daarmee tot meer focus (capaciteit, geld en tijd) en meer synergie tussen projecten en 

partijen.  

Het Regionaal Ambitiedocument schetst met een toekomstperspectief de samenhang, kansen en 

opgaven op regionale schaal. Het biedt zo bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk gedragen 

koers en kader in ruimtelijk ordeningsbeleid, gebaseerd op bestaande en te versterken kwaliteiten. 

Dit wordt nader uitgewerkt door de regio.  

 

Het Regionaal Ambitiedocument levert tevens een belangrijke bijdrage aan de vanuit wet- en 

regelgeving verplichte regionale samenwerking op het gebied van wonen, werken en recreatie en 

toerisme. Daarbij moet worden gedacht aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening. Regionale afstemming op genoemde onderwerpen is verplicht.   

 

De projecten 

Voor de regionale samenwerking zijn vier bestuursopdrachten gemaakt, te weten: 

 

Ad 1. Havensontwikkelingen 

In het concept projectplan zijn diverse deelprojecten opgenomen. 

De elkaar versterkende gebiedsontwikkelingen (zee- en luchthaven en daaraan verbonden 

bedrijfsterreinen en randvoorwaardelijke infrastructuur) zorgen voor het bereiken van de 

belangrijkste doelen voor de regio, namelijk werkgelegenheid, kennis behouden in de regio en 

opleidingen in de regio aanbieden.  

 

In het investeringsprogramma zijn uit het concept projectplan Haven de volgende deelprojecten 

opgenomen:  

a. onrendabele top locaties Paleiskade II en Rijkswaterstaat; 

b. onderzoekskosten infrastructurele werken. 

 

Het conceptplan Haven kent een aantal specifieke deelprojecten die vooral fysiek van aard zijn. Een 

van de deelprojecten betreft “samenwerking havens in de kop”.  
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In de vergadering van de Stuurgroep van 5 januari 2016 is de bestuurlijke wens aan de orde gesteld 

om een verregaande samenwerking in de Kop op het onderwerp havens te onderzoeken en om 

hierin verder te gaan dan alleen de samenwerking, maar ook daadwerkelijk met de enig 

aandeelhouder, de gemeente Den Helder, en de Port of Den Helder het gesprek te voeren over de 

mogelijkheden van het uitbreiden van het aandeelhouderschap als regiogemeenten van de Port of 

Den Helder.   

De Stuurgroep adviseert het onderzoek op te nemen als deelproject in het concept projectplan 

Haven. 

 

Ad 2. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 

De doelen van deze bestuursopdracht zijn: 

• Vraag en aanbod beter in balans te brengen (krimpende mismatch tot max. 1.000 fte 

brengen) 

• Verbeterde dialoog tussen arbeidsmarkt en onderwijs (praktische overlegstructuur creëren; 

bijv. aansluiten bij Werkgeversservicepunt / Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA)) 

 

De oorspronkelijke bestuursopdracht is inmiddels uitgewerkt naar een projectplan aansluiting 

Arbeidsmarkt en Onderwijs waar de volgende deelprojecten worden onderscheiden:  

• Dataverzameling en -analyse arbeidsmarkt 

• Carrières in de Kop 2017 

• Studiebedrijf (werktitel) 

• Opstellen en uitvoeren sectorplannen 

• Campagne arbeidsmarktcommunicatie 

 

Ad 3. Destinatiemarketing 

Het doel is de vindbaarheid van de regio als toeristische bestemming te verbeteren, met als 

resultaat dat er meer bezoekers komen. Belangrijk is regionaal krachten te bundelen. In de 

bestuursopdracht zijn drie projectproducten gedefinieerd: 

• Aansluiting van De Kop bij de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam, als 

gesprekspartner en samenwerkingspartner voor grotere organisaties als NBTC en 

Amsterdam Marketing. 

• Analyse van ons toeristisch product en onze bezoekers, met gebruikmaking van de al 

bekende onderzoeken als Identity Matching en Leefstijlen. 

• Profiel voor De Kop waarmee we goed zichtbaar en vindbaar worden in Holland boven 

Amsterdam. 

 

Ad 4. Regionaal ambitiedocument 

In het ambitiedocument is de regio opgedeeld in frames. Per frame is het toekomstbeeld 

omschreven, de ambities, de regionale opgaven en acties die we moeten uitvoeren om de ambities 

in de toekomst waar te kunnen maken. 

 

De mogelijke toekomstperspectieven lopen vooruit op het huidige beleid en de te maken keuzes.  

Ze zijn beschreven vanuit een mogelijke toekomst. Het doel is om kansen en opgaven inzichtelijk te 

maken vanuit regionaal perspectief, voortbouwend op lopende onderzoeken en projecten en 

uitgaande van een goede regionale samenwerking. Dit maakt het mogelijk om krachten te bundelen, 

strategieën te formuleren, keuzes te maken en doelstellingen te halen. 

  

De volgende frames zijn in het ambitiedocument beschreven:  

• Attractieve Noordzeekust  

• Offshore maintenance & energyport  

• Waddenbaai  

• Grootschalig energie- en productielandschap  

• Seed Valley & BioValley  

• Algemene regionale opgaven 
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De vier bestuursopdrachten staan niet los van elkaar. Je kunt het één niet uitvoeren zonder het 

ander. De ondersteuning van de fysieke uitbreiding van het havenareaal in Den Helder draagt 

ongetwijfeld bij aan extra arbeidsplaatsen. Essentieel is dat het onderwijsaanbod hierop is 

afgestemd zodat ook de juist opgeleide werknemers beschikbaar zijn. Ook de ontwikkelingen in de 

(innovatieve) agrarische sector vragen om afstemming met de arbeidsmarkt.  

 

Het Regionaal Ambitiedocument verbindt de verschillende bestuursopdrachten en vormt als het 

ware de kapstok voor de regionale samenwerking. 

Financiële consequenties 

Er is in een eerder stadium (Texel conferentie 2013) gesproken over een fonds met een maximaal 

bedrag gekoppeld aan de totaaltelling van de projecten van € 30 miljoen. Dit was gekoppeld aan de 

uitspraak van de provincie om maximaal € 15 miljoen te willen bijdragen aan cofinanciering.  

De provincie heeft aangegeven dat zij nog steeds de intentie heeft om cofinanciering voor de Kop 

Werkt! beschikbaar te willen blijven stellen met een maximum van € 15 miljoen. 

 

Rekening houdend met de intentie van de provincie om dit bedrag via cofinanciering beschikbaar te 

stellen is het aan de regiogemeenten om een bedrag van € 15 miljoen te reserveren in de 

verschillende kadernota’s en begrotingen voor de voorziene planperiode van 2017-2020.  

 

De stuurgroep heeft uitgesproken om dit bedrag naar inwoneraantal te berekenen (€ 91,60 per 

inwoner).  

 

Dit bedrag wordt niet in één keer gevraagd maar gefaseerd per jaar op basis van een jaarlijks 

uitvoeringsprogramma. De gemeenten staan vrij om de keuze te maken om het bedrag in één keer 

te reserveren of per jaar.  

Communicatie 

Nader in te vullen. 

Realisatie 

De vervolgstap na behandeling in de vier gemeenteraden is het uitwerken van de jaarschijf 2017, 

het definitief uitwerken van het convenant voor de samenwerking en de organisatorische inrichtings- 

en beheersvorm van de uitvoering. 

Regionale Raadsadviescommissie Noordkop 

Op 10 maart 2016 zijn de vier bestuursopdrachten aan de Regionale Raadsadviescommissie 

Noordkop voorgelegd. De commissie heeft een positief advies uitgebracht over genoemde 

opdrachten.  

 

De commissie vraagt bij de uitwerking aandacht voor: 

• Financiële proces (begroting, meerjarenraming en jaarschijven)  

• Burgerparticipatie en maatschappelijk effect projecten 

• Ontbrekende deelsectoren landbouw en integraliteit/grondgebruik havens in bestuursopdracht 

meenemen  

 

Op 7 april 2016 is naast onderhavig concept raadsvoorstel een concept convenant voor de 

samenwerking en een investeringslijst aan de raadscommissie voorgelegd. 

 

Door de ChristenUnie Den Helder – Hollands Kroon is een viertal amendementen en een motie 

ingediend.  

De amendementen en de motie zijn tijdens de beraadslagingen meegenomen. Het commentaar van 

de Stuurgroep is op elk amendement en de motie aangegeven. De documenten worden als bijlage 

bij dit raadsvoorstel opgenomen. 
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Door het CDA Noordkop en de PvdA Texel zijn vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen 

is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.  

 

De overgrote meerderheid heeft over de vijf besluitpunten een positief geadviseerd. Ten aanzien 

van de kanttekeningen en toezeggingen van de Stuurgroep “De Kop Werk!” (RNN 10 maart en 7 

april) kan het volgende worden opgemerkt. 

 

• Financiële proces (begroting, meerjarenraming en jaarschijven)  

In de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 zullen de raden de financiële 

consequenties (€ 91,60 per inwoner) moeten verwerken. Het is aan de gemeente zelf om dit verder 

vorm te geven.  

In het najaar zal aan de Regionale Raadsadviescommissie Noordkop de jaarschijf voor 2017, 

inclusief de financiële consequenties, worden voorgelegd. In een nog nader uit te werken 

beheersverordening (inclusief mandaatregeling) worden de financiële aspecten vastgelegd. 

 

• Burgerparticipatie en maatschappelijk effect projecten 

Bij de uitwerking van de plannen en projecten uit het investeringsoverzicht zullen bewoners worden 

betrokken. Dit kan op diverse manieren plaatsvinden. Tijdens de voorbereiding van een project, 

maar ook tijdens (planologische) procedures. Per project zal bij de uitwerking een alinea worden 

opgenomen met betrekking tot burgerparticipatie en over het maatschappelijk effect van het project 

De Regionale Raadsadviescommissie Noordkop wordt van de voortgang van de projecten in kennis 

gesteld. Genoemd punt is in de besluitvorming opgenomen. 

 

• Aandacht ontbrekende deelsectoren landbouw en integraliteit/grondgebruik havens in 

bestuursopdracht meenemen. De andere deelsectoren, zoals de visserij, komt in het Regionaal 

Ambitiedocument in diverse frames aan de orde. Ook hier wordt een toekomstbeeld voor geschetst. 

In het investeringsoverzicht maakt dit vooral onderdeel uit van de bestuursopdracht havens. 

De integraliteit van de havens wordt in de Stuurgroep besproken en kan mogelijk tot een wijziging 

leiden. 

 

• Duurzaamheid 

Het aspect duurzaamheid is een leidend en verbindend principe. Zowel in de vier 

bestuursopdrachten als in de uitwerking van de projecten komt duurzaamheid uitgebreid aan de 

orde. Ook voor het onderwerp duurzaamheid zal per project in een alinea worden aangegeven op 

welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Genoemd punt is in de besluitvorming opgenomen. 

 

• Evaluatie en rol gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol. De raden wordt verzocht om de regionale 

samenwerking en het stellen van de kaders te baseren op de vier bestuursopdrachten. 

Het budgetrecht van de raden komt terug in het investeringsoverzicht. De raden wordt gevraagd om 

voor de realisatie van het investeringsoverzicht een bijdrage per inwoner beschikbaar te stellen. 

De projecten worden vervolgens uitgewerkt en elk project zal van een begroting worden voorzien.  

De raden stellen in het kader van het budgetrecht de jaarschijven vast. 

 

Tenslotte hebben de raden een controlerende rol. In het convenant is opgenomen dat het 

bovenstaande in een door de colleges op te stellen beheersverordening wordt vastgelegd. 

 

Den Helder, 7 april 2016 

 

Burgemeester en wethouders van Den Helder, 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon, 

Burgemeester en wethouders van Texel. 
 


