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AFRONDING DE KOP WERKT!



Het grootste deel van dit bedrag is uitgegeven aan veel mooie projecten



Op basis van de beëindigingsovereenkomst, 
besluiten van de stuurgroep en colleges zijn de 
onderstaande verplichtingen aangegaan:

Uitvoering Bestuursopdracht (BO) haven:       
€ 1.598.456,00
Uitvoering regionaal mobiliteitsprogramma:   
€ 2.673.443,00
Afronding project 131 voorhoedeproject (Seasaw):     
€    363.998,50
Afronding project vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer   
€    139.207,50
Programma OpKop/Match2020:                                                     
€    200.000,00
Programma Destinatiemarketing:                                                   
€    100.000,00

Totaal:                                                                                                                      
€ 5.075.105

Het resterende budget bedraagt € 5.367.308 - € 
5.075.105 = € 292.203. 

Voorgesteld wordt 
om het resterende 

budget te 
koppelen aan de 
nieuwe agenda 

voor de uitvoering 
in 2022
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SAMENWERKINGSAGENDA



RNN →     Opdracht   →   Stuurgroep 

DKW!

wens op vervolg 

regionale 

samenwerking

(REGIOAKKOOR

D)

vasthouden en 

vervolg regionale 

samenwerking

werken aan een nieuwe regionale 

samenwerkingsagenda



REGIOAKKOORD vastgesteld door alle raden

-bouwsteen voor nieuwe agenda-

DE KOP              
GROEIT

REGIOAKKOORD





Verzamelen: ‘waar de regio mee 

bezig is’
 Mobiliteit en bereikbaarheidsagenda
 Uitvoeringsplan klimaatadaptatie DPRA  Noordkop
 Uitvoeringsprogramma Noordkop (bijlagen)
 Agenda voor het Waddengebied 2050
 Ambitiedocument Dynamische Waddendelta
 Jaarplan ONHN
 Startnotitie Samenwerkingsagenda Energie en Duurzaamheid de Kop van NH
 Startnotitie De Kop (bijlagen)
 BO Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
 Strategische visie Greenport NHN
 Mobiliteitsvisie NHN
 Overzicht Initiatieven energie en duurzaamheid in kop van NH
 Regionaal convenant werklocaties kop van Noord-Holland
 Convenant-Regionale samenwerkingsafspraken woningbouw van de Kop van Noord-

Holland 2020-2030
 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Noordkop
 Strategische samenwerkingsagenda PNH - regio GV
 Regiodeals
 Programma’s
 Lokaal beleid en informatie
 Et cetera



Verzamelde input ordenen: 

Thematisch REGIONALE
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We houden de organisatie licht en slagvaardig. 

Het Regioteam Kop van NH coördineert en agendeert samen 
met de betrokken ambtelijke trekkers de voortgang in het 
Regionaal Portefeuillehouders Fysiek. 

Via voortgangsrapportages en jaarverslagen wordt de RRN en 
de raden door de colleges geïnformeerd. 

S a m e n w e r k i n g  &     

. G o v e r n a n c e



SAMENWERKING VANAF 2022

Rol  RRN



 het adviesorgaan voor regionale onderwerpen 
voor individuele raden.

 staat voor versterking strategische positie 
regio richting  NHN, Provincie, Rijk en Europa.

 jaarlijkse verantwoordingsplicht aan de raden 
via de RRN door colleges op voortgang en 
financiering van de samenwerkingsagenda.

 wensen en bedenkingen uiten op nieuwe 
Samenwerkingsagenda en beschikbaar stellen 
budget (budgetrecht) voor de regionale 
opgaven zoals vastgelegd in thema’s en 
gebiedsprogramma’s.

R N N



→ 2 juni behandelen



De Regionale Raadscommissie 
Noordkop adviseert de 
gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon, Schagen en 
Texel op grond van artikel 169, 
lid 4, Gemeentewet het college 
te berichten, dat de raad geen 
wensen of bedenkingen heeft 
op de vaststelling door de 
colleges van de “Regionale 
samenwerkingsagenda 2022 -
2025 Kop van Noord-Holland”. 



De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 
Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet:

1. kennis te nemen van de 
beëindigingsovereenkomst inzake 
samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering 
van het programma De Kop Werkt!;

2. voor de uitvoering van de thema’s en 
gebiedsprogramma’s uit de Regionale 
Samenwerkingsagenda 2022 - 2025 Kop van 
Noord-Holland:

voor het programmajaar 2022 het resterende 
budget van De Kop Werkt! (totaal 
regiogemeenten  € 292.203) in te zetten;
voor de periode 2023, 204, en 2025 in de 
meerjarenbegrotingen jaarlijks een bedrag 
van € 3,50 per inwoner (totaal per jaar              
€ 580.000) te reserveren. 



Zijn er nog vragen


