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Aan de raadsleden, commissieleden, collegeleden en betrokken 

ambtenaren van de gemeenten in de Noordkop 

 
Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Regionale 
Raadscommissie Noordkop op 12 september 2019 
 

Geachte raads- en commissieleden en collegeleden, 
 
Hierbij nodig wij u uit om deel te nemen aan Regionale Raads- en 
commissieledenbijeenkomst van de vier Noordkopgemeenten op donderdag 
12 september 2019. 
De bijeenkomst vindt plaats in De Kampanje, Willemsoord 63 1781 AS in Den 
Helder. 
 
Let op! De bijeenkomst is gesplitst in een tweetal delen. 
Allereerst zal er een reguliere bijeenkomst plaatsvinden van de Regionale 
Raadscommissie Noordkop (RRN), waarvoor de aanwezigheid van de leden, 
danwel plaatsvervangende leden van de RRN een vereiste is. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de gekoppelde vergaderzaal van De Kampanje en 
start om 16:30 uur. 
De inloop voor deze vergadering is vanaf 16:10 uur. Ook als niet lid van de RRN 
bent u natuurlijk van harte welkom, maar dan als toehoorder op de publieke tribune.  
 
Tijdens deze bijeenkomst van de RRN wordt de leden van de RRN om een advies 
gevraagd met betrekking tot de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) voor 
de vier gemeenteraden. 
Deze bijeenkomst van de RRN wordt voorgezeten door burgemeester Schuiling van 
Den Helder. Het is tevens zijn afscheid van onze regiocommissie, omdat hij op 30 
september begint als burgemeester in Groningen. Mocht de RRN sneller verlopen 
dan nu gepland, dan zal de GGD zijn presentatie met beleidsvoornemens voor de 
lichte maaltijd houden. Het totale programma, zoals hierna aangegeven, zal 
daardoor mogelijk wat in elkaar schuiven.    
 
Vanaf 17:30 uur tot 18:00 uur kunt u gebruik maken van een lichte maaltijd in de vorm 
van belegde broodjes en een kop soep. 
In verband met de catering willen wij graag vooraf zicht hebben op het aantal 
deelnemers. Vandaar het vriendelijke, maar ook dringende verzoek, of u zich uiterlijk 
maandag 9 september vóór 12:00 uur, middels een kort mailtje als deelnemer wilt 
melden bij de commissiegriffier van de Regionale Raadscommissie Noordkop,  John 
Hagens.  
E-mail: j.hagens@denhelder.nl 
    
Na de broodmaaltijd zal vervolgens vanaf 18:00 uur (mogelijk eerder, indien de 
RRN sneller verloopt dan gepland, zoals hiervoor aangegeven) een 
beeldvormende bijeenkomst voor raads- en commissieleden plaatsvinden. Voor 
deze beeldvormende bijeenkomst zijn alle raads- en commissieleden en 
collegeleden van de vier Noordkop gemeenten uitgenodigd. 
 
Om 18:00 uur zal de GGD Hollands Noorden in de Keykegzaal een presentatie van 20 
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maximaal 25 minuten geven over de nieuwe beleidsvoornemens waarin: de huidige 
situatie wordt geschetst, nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de 
maatschappelijke opgave en de dilemma’s aan de orde zullen komen. 
Daarna gaan de aanwezige raads- en commissieleden (afhankelijk van de hoeveelheid 
aanwezigen) in een viertal of vijftal groepen verdeeld aan sta-tafels met flip-overs de 
dialoog en discussie aan met de bestuurders van de GGD. Zij leveren daarbij input en 
komen met opmerkingen en aanmerkingen voor het nieuwe beleid. (Tijdsduur maximaal 
35 à 40 minuten). Vervolgens vindt er een plenaire terugkoppeling plaats van hetgeen 
aan de statafels uit de dialoog naar voren is gebracht. Hiervoor is zo’n 15 à 20 minuten 
beschikbaar.  

  

Het programma voor 12 september ziet er als volgt uit: 
 

16:30 – 17:30 uur Bijeenkomst RRN over de Startnotitie Regionale Energie 
Strategie (RES). 

 Mogelijk presentatie GGD Hollands Noorden, afhankelijk 
van tijdstip einde RRN 

17:30 – 18:00 uur PAUZE voor broodjes en soep 

18:05 – 18:30 uur Presentatie GGD Hollands Noorden 

18:30 – 19:10 uur Dialoog aan de Sta-tafels over de nieuwe 
beleidsvoornemens van GGD Hollands Noorden  

19:10 -  19:30 uur Plenaire terugkoppeling (samenvatting) van de 
discussie/dialoog over de beleidsvoornemens GGD HN 

19:30 – 19:40 uur Korte pauze voor koffie, thee of frisdrank  

19:40 – 20:05 uur Presentatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

20:05 – 20:45 uur Dialoog aan de Sta-tafels over de nieuwe 
beleidsvoornemens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

20:45 – 21:05 uur Plenaire terugkoppeling (samenvatting) van de 
discussie/dialoog over de beleidsvoornemens VR NHN 

 
Vanaf 19:30 uur tot 19:40 uur is er ruimte voor een kort pauzemoment. Waarin even 
kort gelegenheid is om koffie, thee of fris te drinken. 
 
Na deze korte onderbreking zal er in een zelfde volgorde een presentatie, dialoog, 
discussie en terugkoppeling plaatsvinden van de Veiligheidsregio Noord-Holland  
Vanaf 20:45 uur vindt tenslotte de plenaire terugkoppeling plaats van de 
discussie/dialoog over de beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio NHN  Om 
21:05 uur eindigen wij de avond om met name de deelnemers vanuit Texel in de 
gelegenheid te stellen om de laatste boot te halen! 
 
Deze beeldvormende bijeenkomst is hét uitgelezen moment voor u om mee te 
denken en mee te praten over de ontwikkelingen bij zowel de GGD Hollands 
Noorden als de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
 
Daarom komt u toch ook? 
Wij rekenen op uw komst! 

 
Namens de Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 
 
Marcel Sanders, voorzitter 


