
 

 

Was Wordt 

Verordening Noordkopraad i.o 2015 Verordening Regionale Raadscommissie 

Noordkop 2018 

Algemeen 

Overal waar in de verordening Noorkopraad i.o 

staat wordt deze vervangen door Commissie. 

Algemeen 

Overal waar in de verordening Noorkopraad i.o 

staat wordt deze vervangen door Commissie. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Noordkopraad i.o: commissie als bedoeld in 

artikel 84 Gemeentewet. In de Noorkopraad i.o 

vindt geen besluitvorming plaats. 

 

griffier: de coördinerend griffier vervult de rol 

van griffier van de Noordkopraad i.o of diens 

vervanger 

 

agendacommissie: de regionale 

raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ 

bestaande uit twee raadsleden per gemeente 

en de griffiers. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

commissie: de Regionale Raadscommissie 

Noordkop (RRN). De RRN is een commissie ex 

artikel 84 Gemeentewet: 

 

coördinerend griffier: de griffiers wijzen uit hun 

midden een coördinerend griffier aan; 

commissiegriffier: de griffier van één van de 

raden, die de commissievergadering ondersteunt 

agendacommissie: twee raadsleden per 

gemeente, de griffiers en de coördinerend 

secretaris 

Hoofdstuk 2 Instelling, taken en samenstelling Hoofdstuk 2 Doelen, taken en samenstelling  

Artikel 2 Instellen commissie 

1. De raden stellen de volgende commissie in: 

Noordkopraad i.o 

2. De raden geven de Noordkopraad i.o. als 

opdracht: 

a. te adviseren over de thema's van de 'Kop 

Werkt' 

b. te adviseren over de gemeenschappelijke 

regelingen die de vier gemeenten aangaan. 

Artikel 2 Doelen   

1. Grip hebben en sturing geven aan 

regionale samenwerking; 

2. De strategische positie van de Kop van 

Noord-Holland versterken richting 

Provincie en Rijk. 

Artikel 3 Taken 

1. De Noodkopraad i.o fungeert als 

klankbord- en adviescommissie. 

 

 

Artikel 3 Taken 

1. De commissie heeft als taak: 

a. te adviseren over de thema’s van de 

‘Kop Werkt’; 

b. te adviseren over de 

gemeenschappelijke regelingen die 

de vier gemeente aangaan; 

c. te adviseren over onderwerpen, die 

ter besluitvorming in alle vier de raden 

worden voorgelegd;  

d. het houden van beeldvormende 

vergaderingen. 

 

Artikel 4 Samenstelling Artikel 4 Samenstelling 

Artikel 4 oude vorm komt in zijn geheel te 

vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 is in overeenstemming gebracht met de 

aanbeveling om een plaatsvervangend lid te 

kunnen benoemen. 

Tekstueel is aansluiting gezocht bij de 

modelverordening VNG voor commissies. 

Artikel 5 Voorzitter  Artikel 5 Voorzitter 



 

 

Was/wordt Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 

1.  De burgemeester van de gemeente waar 

de vergadering van de Noordkopraad i.o. 

plaats vindt is voorzitter van de desbetreffende 

vergadering. 

1. De voorzitters van raden zijn per toerbeurt 

voorzitter  van  de vergadering van de commissie. 

4.  De beeldvormende vergaderingen kennen 

geen vaste voorzitter. Na gelang van de inhoud 

wordt de voorzitter aangewezen door de 

agendacommissie. 

 

Artikel 6  Griffier 

4. De griffier (…) richten zij zich hiervoor tot de 

griffier van de Noordkopraad i.o.. 

Artikel 6 Griffier 

4. De griffier (…) richten zij zich hiervoor tot 

decommissiegriffier. 

Artikel 8 Vergaderingen 

2. De Noordkopraad i.o vergadert roulerend in 

één van de gemeentehuizen. 

 

Lid 4 komt te vervallen 

Artikel 8 Vergaderingen 

2. De commisie vergadert in het gemeentehuis 

van Schagen of in Theater de Kampanje in Den 

Helder. 

Lid 4 komt te vervallen. Lid 5 wordt vernummerd 

naar lid 4 en beraadslagen wordt vervangen door 

advies uitbrengen. 

Artikel 9 Agendacommissie 

3. De agendacommissie (…) plaatsvindt 

Artikel 9 Agendacommissie en agenderingrecht 

3. vervallen 

Lid 2 van het oorspronkelijk lid 11 is toegevoegd 

als lid 3 

Artikel 10 Oproep Artikel 10 Oproep 

Lid 1 van het oorspronkelijke lid 11 wordt 

toegevoegd (lid 4) 

Artikel 11 Agenderingsrecht Vervallen, tekst is toegevoegd aan artikel 9, lid 3 

en artikel 10, lid 4. 

Artikel 12 wordt vernummerd naar artikel 11 

Artikel 13 wordt vernummerd naar artikel 12 

Enz tot artikel  

Artikel 18 wordt vernummerd naar artikel 17 

 

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken 

 

 

Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken 

Lid 1 en 2 ziijn omgedraaid. 

Lid 1 wordt de elektronische wijze. 

Lid 2 fysiek ter inzage. 

 Artikel 18 Moties en amendementen 

Nieuw artikel. Hierin is opgenomen de 

vastgestelde werkwijze in de vergadering van de 

RRN van 2 juni 2016. Het stuk is eveneens als 

bijlage bij de stukken gevoegd. 

Artikel 19 Besluitvorming/stemming 

1. onder a het vaststellen (…) in artikel 2, lid 2 

Artikel 19 Besluitvorming/stemming 

1. onder a het vaststellen (…) in artikel 3, lid 1 

Artikel 23 Hardheidsclausule  Artikel 23 Hardheidsclausule 

Artikel is toegevoegd.  

Gelijktijdig is artikel 23 vernummerd naar artikel 24 

 

Artikel 23 Citeerartikel en inwerkingtreding Artikel 24 Citeerartikel en inwerkingtreding 

Aangepast aan de stand van zaken. Spreekt voor 

zich 

  

  

  

  

  


