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Nummer  

   
Portefeuillehouder(s)        Informatie bij 

 De Agendacommissie van de regionale 

Raadscommissie Noordkop 

 voorzitter Agendacommissie RRN de heer M. Sanders 
m.sanders@raadschagen.nl 

   

 

Datum vergadering RRN Datum Overleg AC RRN 

 7 juni 2018 17 mei 2018 

 

Onderwerp 

Vaststellen verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 

 

Voorgesteld advies 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, 

Schagen en Texel: 

De verordening Regionale Raadcommissie Noordkop 2018 vast te stellen en gelijktijdig de verordening 

Noordkop Raad i.o. 2015 in te trekken.  

 

 

Wettelijke grondslag 

n.v.t. 

 

Kern van de zaak 



 

  

 

 

Advies aan de gemeenteraden 
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De gemeenteraden hebben in april en mei 2018 het rapport ‘Evaluatie Slim samenwerken bij de Kop’ van 

Twijnstra en Gudde vastgesteld. 

In het rapport staan een dertiental aanbevelingen.  

De volgende aanbevelingen (nummering conform rapport op pagina 15) zijn verwerkt in de verordening die 

nu ter advisering door de RRN en ter vaststelling van de raden voorligt: 

1. expliciteer en bevestig de twee doelen van de samenwerking:  

- als gemeenteraden van de Kop grip hebben op en sturing geven aan regionale samenwerking  

- tussen de raden ter versterking van de strategische positie van de regio richting pro-vincie en Rijk  

2. stel vast dat een besluitvormend orgaan (Noordkopraad) niet haalbaar is, maar stap dan ook over de 

drempel heen om van de samenwerking een succes te maken. Bestendig de huidige werkwijze en praktijk in 

de (aanpassing van de) verordening. Verwerk daarbij RRN als naam en de mogelijkheid om te werken met 

plaatsvervangende leden  

5. bespreek meer onderwerpen in RRN-verband. Laat daarbij de tweeledige doelstelling van de RRN leidend 

zijn. Het gaat dus om onderwerpen:  

- waarop door de gemeenten zelf al wordt samengewerkt maar waarbij de raden nog niet gezamenlijk 

worden betrokken  

- waarbij de regio moet samenwerken om steun te krijgen voor projecten of maatregelen door provincie of 

Rijk  

6. maak onderscheid in twee verschillende soorten bijeenkomsten binnen de RRN:  

- vergaderingen, gericht op het vaststellen van adviezen  

- bijeenkomsten, gericht op gesprek en discussie  

7. burgemeesters zitten de vergaderingen voor en gespreksleiders leiden de bijeenkomsten, gericht op 

gesprek en discussie. 

9. gemeentesecretarissen, in de persoon van de coördinerend gemeentesecretaris, alsmede de 

burgemeester die de eerstvolgende RRN voorzit, sluiten aan bij de Agendacommissie. De Agendacommissie 

zal verder – conform de huidige opzet – bestaan uit van elke gemeente twee raadsleden en de griffier. 

 

 

 

 

 

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten 

 

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 
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Bovengenoemde aanbevelingen zijn verwerkt in:  

Aanbeveling 1 is verwerkt in artikel 2 van de Verordening 

Aanbeveling 2 werkt door in de gehele verordening. De mogelijkheid van plaatsvervangende leden is 

opgenomen in het geheel  herziende artikel 4. 

Aanbeveling   5  en 6  zijn verwerkt in artikel 3, lid 1a t/m 1d. 

Aanbeveling 7 is verwerkt in artikel 5 

Aanbeveling 9 is verwerkt in artikel 1 Begripsbepalingen. De aanbeveling om de voorzitter van een 

vergadering van de RRN toe te voegen aan de agendacommissie is niet expliciet opgenomen in de 

verordening. In de praktijk stuit dit op te veel agenda technische problemen. Uiteraard wordt wel vooral aan 

de vergadering overleg gevoerd met de voorzitter. 

Naast het verwerken van bovengenoemde aanbevelingen is de gehele verordening kritische bekeken en 

aangepast aan de huidige werkwijze.  

Zo is  artikel 18  de werkwijze rond moties en amendementen opgenomen.  

 

 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om te borgen dat de vier gemeenteraden in de Kop 

gezamenlijk optrekken (met als resultaat een krachtiger gezamenlijk signaal) in huidige en toekomstige 

samenwerkingen. Met het vaststellen van deze verordening ligt de structuur vast. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De samenwerking zelf kent geen (majeure) risico’s.  

Indien één (of meerdere gemeenteraden) besluit(en) de verordening niet vast te stellen , ontstaat een 

nieuwe situatie die besproken dient te worden. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Geen 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Geen 
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Communicatie 

De communicatie  over de uiteindelijke besluitvorming in de 4 gemeenteraden vindt plaats op de in de eigen 

gemeente gebruikelijke wijze, alsmede (via de coördinerend griffier) namens de Agendacommissie van de 

RRN. Bij positieve besluitvorming zal communicatie over de voortgang van de uitvoering steeds aan de 

raden, via de Regionale Raadscommissie Noordkop plaatsvinden. 

 

Bijlagen 

1: Concept verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 

2: Concept verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 met wijzigingen bijgehouden 

3: Was/wordt Verordening Noordkopraad i.o. 2015/ verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 

4: Voorstel behandeling moties en amendementen van 2 juni 2016 

5: Rapport: Evaluatie Slim Samenwerken bij de Kop. Van elkaar leren kennen, naar van elkaar leren 

6: Verordening Noordkop i.o. 2015 

 

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 juni  2018 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 


