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Onderwerp: Verslag jaarprogramma 2017 De Kop Werkt! 
 
 
 

 

 

Aanleiding 

 

De “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” 

en het jaarprogramma 2017 is in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)  van 9 februari 2017 

besproken. Het advies van de RRN is in de gemeenteraden van de Kopgemeenten in maart 2017 aan 

de orde gesteld. De provinciale commissie Economie, Energie, Bestuur heeft op 16 januari 2017 de 

samenwerkingsovereenkomst en het jaarprogramma 2017 behandeld. Het jaarprogramma 2017 is in de 

stuurgroep van 12 april 2017 vastgesteld. 

 

Tijdens de behandeling in de RRN en de provinciale commissie EEB is afgesproken dat de Stuurgroep 

tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt. 

In de vergadering van de RRN van 19 oktober 2017 is de eerste voortgangsrapportage aan de orde 

gesteld. Via het jaarverslag 2017 wordt verantwoording afgelegd over het programmajaar 2017. 

 

Jaarverslag 2017 

 

Het jaarverslag 2017 is vormgegeven in een digitaal magazine. In de bijlage treft u de link aan naar het 

magazine. Tijdens de bespreking in de RRN van 7 juni 2018 kan de voorzitter van de Stuurgroep een 

toelichting geven op het jaarverslag.  

Voor elk project uit het jaarprogramma 2017 is door de gemeenten aan de hand van projectformats 

een rapportage over 2017 opgesteld. In de rapportage wordt ingegaan op de inhoud en voortgang 

van een project en de financiële aspecten. De rapportages zijn in het magazine opgenomen. 

Inhoudelijk: naast doelstelling en planning gaat het om een beschrijving van de verrichte 

werkzaamheden en activiteiten in 2017.  Er is gevraagd ook in te gaan op 

burgerparticipatie/overheidsparticipatie, communicatie en duurzaamheid. 

Financieel: in de rapportage is gevraagd naar een opgave van kosten en financiële verantwoording 

van de werkelijke kosten. 

 

Het jaarverslag is ter kennisname. 

 

 

Bijlage: 

 
Link naar jaarverslag 2017: https://publicize.nl/de-kop-werkt-jaarverslag-2017 
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