
Advies aan de gemeenteraden 
Nummer Contact en vragen via 

Jan Paasman (06-30415624 / jan.paasman@schagen.nl) 
Portefeuillehouder(s): 
Leden Stuurgroep De Kop Werkt! 
Den Helder: wethouders H. Keur en K. Visser 
Hollands Kroon: wethouders Th. Meskers en Th. Groot 
Schagen: wethouders J. Beemsterboer en H. Heddes 
Texel: wethouder H. Huisman  
Provincie: Gedeputeerde I. Zaal 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

19 mei 2022  beeldvormend en 2 juni adviserend 1 maart 2022, 19 april 2022 en 3 mei 

Onderwerp 

Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 – de nieuwe agenda 

Voorgesteld advies 
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 door de colleges vast te stellen “Regionale Samenwerkingsagenda Kop van 

Noord-Holland 2022 - 2025”. 

Wettelijke grondslag 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 

a. het door de gemeenteraden vastgesteld Regioakkoord: “De Kop Groeit!”;

b. de processchets ‘Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda De Kop Werkt! 2.0”.

I.v.m. de samenwerking met de provincie is een grondslag het provinciale coalitieakkoord.

Kern van de zaak 
In de RRN van 19 maart 2020 is het Regioakkoord “De Kop Groeit” besproken en vervolgens door de vier 

gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland vastgesteld met de opdracht om te werken naar een nieuwe 

regionale samenwerkingsagenda. Na vaststelling van het Regioakkoord, waarin focus is aangegeven voor de 

nieuwe agenda, is in samenwerking met de provincie Noord-Holland gewerkt aan het opstellen van deze 

agenda.  
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De agenda dient als belangrijke bouwsteen voor de samenwerking van de regiogemeenten en provincie 

Noord-Holland voor de periode 2022 tot en met 2025. Als bijlage is toegevoegd de regionale 

samenwerkingsagenda en een verkorte weergave van de agenda in een managementsamenvatting. 

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

……………… 

Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2022. 

Griffier    Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 
Aanleiding voor het opstellen van de Regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2025 

is het succes van de huidige regionale samenwerking tussen de vier Kopgemeenten en de samenwerking 

met de provincie Noord-Holland. Door met elkaar samen te werken bereiken we onze doelen en kunnen 

we een goede lobby-agenda neerzetten. Regionaal samenwerken en samenwerken met de provincie doen 

we niet alleen, dat doen we ook met andere partners, zoals het Hoogheemraadschap, Greenport, het 

bedrijfsleven en het onderwijs. Een gezamenlijke agenda kan leiden tot (nieuwe) externe middelen. 

Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 

De samenwerkende overheden hebben één ambitie voor de Kop: dat deze regio zich op een hoogwaardige 

manier verder ontwikkelt tot een vitaal gebied met een bloeiende innovatieve economie, met interessante 

woonmilieus, mooie trekpleisters en een gezonde leefomgeving van hoge kwaliteit. 

Belangrijk is dat de randvoorwaarden daarvoor op orde zijn. In de Kop zijn succesvolle sectoren en 

bedrijven die internationaal opereren. Richting de toekomst liggen er volop kansen om dit verder uit te 

bouwen. 

Het hogere doel van regionale samenwerking: de kop staat voor behoud en groei van een goede woon-, 

werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de regio. 

Het doel van de Samenwerkingsagenda is drieledig, het: 

1. intensiveren van de samenwerking tussen de vier Noord-Hollandse gemeenten, de provincie

Noord-Holland, onze partners, ondernemers en onderwijsinstellingen door het organiseren van

regie en uitvoeringskracht op inhoud;

2. concretiseren van de samenwerkingsagenda door het oppakken van gezamenlijke programma’s en

projecten;

3. optimaal benutten van de beschikbare financieringsmogelijkheden (Europese subsidies en

beschikbare fondsen, etc. etc.).

In de agenda zijn tevens de gezamenlijke agendapunten van de provincie Noord-Holland en de 
regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland weergegeven. Dit zijn deels lopende projecten 
(thematische activiteiten) en gebiedsprogramma’s die samengebracht zijn in de agenda en deels 
nieuwe opgaven. Met de agenda wordt een nieuwe start aan de regionale samenwerking gegeven met 
een andere inhoud (meer samenhang) en governance (organisatie en financiën). 
Ten aanzien van de financiën wordt een apart voorstel aan de RRN en raden voorgelegd. 
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Wat is de meerwaarde van de Regionale Samenwerkingsagenda? 

Met deze agenda stellen regio en provincie bepaalde thema’s centraal bij de onderlinge samenwerking 

zoals benoemd in bijvoorbeeld het Regioakkoord “De Kop Groeit” van de vier gemeenten en het 

provinciale coalitieakkoord. Met meer focus op aanpak, uitwerking en resultaat. Hiermee wordt 

onderschreven, dat de benoemde thema’s belangrijk wordt gevonden en samenwerken gewenst is. 

Daarnaast wordt de integrale gebiedsgerichte samenwerking onderschreven in de verschillende 

lopende programma’s in de Kop. De agenda is hiermee agenderend, precies wat je van een agenda 

mag verwachten. Daarnaast verstevigt het de samenwerking. 

Rol Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

Net als bij de uitvoering van het programma De Kop Werkt! wordt de RRN gevraagd haar advies uit te 

brengen aan de gemeenteraden. De colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten 

stellen de Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 – 2025 vast, maar vooraf worden de 

gemeenteraden via de RRN in de gelegenheid gesteld mogelijke wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken. 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 
Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-Holland 

en samen uitvoering geven aan de regionale opgaven zoals vastgelegd in de nieuwe Samenwerkingsagenda 

met als doel om te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is 

(maatschappelijk doel/effect). 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de 

Kop van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders 

besluiten. Dit geldt ook voor de provincie. De Samenwerkingsagenda wordt voorgelegd aan Gedeputeerde 

Staten (GS) van Noord-Holland. Provinciale Staten worden na vaststelling door GS geïnformeerd. 

Alternatieven (incl. argumenten) 
Het alternatief is de regionale samenwerkingsagenda niet vast te stellen. De doelen zoals hierboven 
geschetst worden dan niet bereikt. 
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Gevolgen algemene middelen en begroting 

 De financiële aspecten worden in een apart "adviesvoorstel aan de gemeenteraden" ter advisering 

aan de RRN op 2 juni 2022 voorgelegd. 

Dekking:  Algemene middelen  Bijdragen derden

 Inkomsten  Reserve

Toelichting: zie hierboven. 

Communicatie 

Er wordt door regiogemeenten en provincie een persbericht opgesteld om de Regionale 

Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2025 na vaststelling kenbaar te maken. 

Bijlagen: 

- Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 – 2025;

- Management samenvatting Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025
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