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Agendacommissie regionale raadscommissie Noordkop 

     

 18 februari 2016 
 
Aan de leden van de Regionale raadscommissie Noordkop 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op donderdag 10 maart a.s. staat de eerste vergadering van de regionale raadscommissie gepland. 
Omdat dit de eerste vergadering is van de regionale raadscommissie, informeer ik u hierbij bij 
voorbaat over wat u dan kunt verwachten. 
 
In de eerste plaats vergaderen wij op 10 maart in Den Helder, locatie: Theater De Kampanje, Stadshal 
(in de bijlage treft u een routebeschrijving aan). Vanaf 15.30 uur kunt u daar terecht om alvast uw 
collega’s te ontmoeten, kennis te maken en eventueel nog zaken nader af te stemmen. Het staat u 
overigens vrij om dat ook in een eerder stadium te doen. Vandaar dat u (nogmaals) als bijlage bij deze 
brief de NAW-lijst met de leden van de regionale raadscommissie ontvangt. De vergadering zelf begint 
om 17.00 uur.  
 
De regionale raadscommissie zal worden voorgezeten door de burgemeester van Den Helder, de 
heer K.F. Schuiling. De keuze van het voorzitterschap is zo met de raden afgesproken: de regionale 
raadscommissie wordt voorgezeten door de burgemeester van de gemeente waar wordt vergaderd. 
De voorzitter zal, omdat het hier de eerste vergadering van de regionale raadscommissie betreft, 
starten met een korte uitleg over wat u als commissielid kunt verwachten. Hij zal hierbij onder meer 
ingaan op: 
- de orde van de vergadering (hoe vergaderen we): hierbij hanteren wij ‘gewoon’ een eerste en 

tweede termijn, waarbij alleen bij de tweede termijn interrupties zijn toegestaan; 
- de wijze van het uitbrengen van advies aan de raden (hoe komt dat tot stand): mocht een advies 

bij meerderheid tot stand komen, dan is die advisering bepaald aan de hand van een 
wegingsfactor die gebaseerd is op het aantal stemmen die behaald zijn tijdens de verkiezingen. 
In de bijlage treft u daar in de NAW-lijst een overzicht van aan.  

- de positie van de regionale raadscommissie ten opzichte van de raden.  
Voor het spreken zijn vier microfoons beschikbaar. U spreekt daarbij niet vanaf uw zitplaats.  
 
Vervolgens geeft de voorzitter het onderwerp in behandeling. Dit is op 10 maart het voorstel over de 
regionale samenwerking De Kop Werkt! Dit voorstel wordt eerst door de verantwoordelijk 
portefeuillehouder(s) ingeleid. Tussentijds is er een korte pauze van ongeveer een half uur, waarbij 
tevens de gelegenheid is om een maaltijd te nuttigen. Als eindtijd van de vergadering wordt ongeveer 
20.30 uur aangehouden, zodat de Texelse commissieleden tijdig de boot kunnen halen.  
 
De stukken voor de vergadering worden voorafgaand aan de vergadering van de regionale 
raadscommissie digitaal beschikbaar gesteld via www.gemeenteraad.denhelder.nl.  
U ontvangt daarvoor een e-mail met een link naar de vergadering en de bijbehorende stukken. U kunt 
de stukken ook raadplegen op uw tablet door RaadDenHelder via de App store te installeren.  
De stukken worden ook door de griffiers per gemeente digitaal beschikbaar gesteld.  
 
Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met de heer 
M. Huisman, coördinerend regiogriffier en secretaris van de regionale raadscommissie Noordkop, 
bereikbaar via 0223-678105 / m.e.huisman@denhelder.nl.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Agendacommissie van de Regionale raadscommissie Noordkop, 
 
 
mr. drs. M. Huisman, 
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