
 
 

 

Aan de raadsleden, commissieleden, collegeleden  

en betrokken ambtenaren van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland 

 

 

Uitnodiging Regionale Raadsledenbijeenkomst 
19 april 2018 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een regiobijeenkomst van de vier Noordkop-gemeenten op donderdag 19 april 

2018, van 17:00 tot 21:00. De bijeenkomst vindt plaats in De Kampanje, Willemsoord 63 1781 AS Den Helder. 

 

De directies van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands 

Kroon en Texel deelnemen worden in de gelegenheid gesteld hun Jaarstukken 2017, hun begroting 2019 en de 

Meerjarenvisie in een korte, kernachtige inleiding te presenteren. Tevens is er aandacht voor de ruimte die de 

gezamenlijke gemeenteraden hebben daar waar het gaat over het beleid.  

Na elke presentatie is er ruimte voor vragen en debat.  

 

Het inhoudelijke programma start met een gastcollege van mr. R.J.M.H.de Greef. De heer Rob de Greef is 

verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij verricht een promotieonderzoek naar democratische 

legitimatie en gemeenschappelijk regelingen. In zijn bijdrage zal hij o.a. stil staan bij uw rol als raadslid bij 

gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast reflecteert hij op het besluit dat inmiddels door 16 van de 18 raden 

is genomen om de informatievoorziening naar de raden te verbeteren en de aanbevelingen in de evaluatie van 

de RRN over de gemeenschappelijke regelingen. Een zeer aanbevolen gastcollege voor nieuwe en zittende 

raadsleden. 

 

Het programma van 19 april 2018 ziet er als volgt uit: 

17:00 Opening 

17:00 – 18:00 Gastcollege door de heer Rob de Greef docent/onderzoeker aan de VU 

te Amsterdam.  

18:00 – 18:30 PAUZE, hapje eten 

18:30 – 19:00  GGD Hollands Noorden 

19:00 – 19:30 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

19:30 – 20:00 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

20:00 – 20:30 Regionaal Historisch centrum Alkmaar 

20:30 – 21:00 Drankje  
 

In verband met de logistieke zaken verzoeken wij u zich vóór 10 april 2018 aan te melden via:  

griffie@schagen.nl o.v.v. Regiosessie Kop van Noord Holland of bij de eigen griffier 

 

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 

 

Marcel Sanders, voorzitter 
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