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Aan Van 
 de Regionale Raadscommissie Noordkop  Voorzitter 

Stuurgroep, de 
heer E. Krijns 

Geachte raadsleden,  

 

Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 

In bijlage 1 treft u de getekende samenwerkingsovereenkomst aan voor de uitvoering van het  

programma De Kop Werkt!, inclusief bijlagen (SOK). Op 9 februari 2017 is de SOK behandeld 

in uw vergadering. De door de voorzitter van de Stuurgroep toegezegde wijzigingen zijn verwerkt  

in de SOK en in maart 2017 is het positieve advies van uw raad aan de vier gemeenteraden  

voorgelegd. De raden van de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel hebben geen wensen en 

bedenkingen Ingebracht op de SOK. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft wensen  

en bedenkingen naar voren gebracht. In de memo van het college van Hollands Kroon van 10 mei  

2017 is de gemeenteraad over de uitkomst geïnformeerd. Bijlage 2 betreft een afschrift van deze  

memo. Op 11 april 2017 heeft de ondertekening van de SOK plaatsgevonden. 

 

Jaarprogramma en formats 2017  

Tijdens de behandeling van het jaarprogramma en de formats 2017 in de provinciale commissie EEB op  

16 januari 2017 en in uw vergadering van 9 februari 2017 is door Stuurgroep de toezegging gedaan de 

formats voor het jaarprogramma 2017 nader uit te werken. Op basis van de aanpassing van het 

toetsingskader zijn de projecten voor 2017 nader uitgewerkt op doelstellingen als duurzaamheid, 

participatie, werkgelegenheid, mobiliteit en leefbaarheid. Daarnaast zijn per project ook de concrete 

resultaten beter beschreven. Aanvullend wordt er voor de duur van het programma een economische en 

maatschappelijke effectrapportage opgesteld om het effect van het programma in beeld te brengen.  

Bijlage 3 betreft het aangepaste jaarprogramma 2017. Aan de effectrapportages wordt op dit moment 

gewerkt.  

 

Namens de Stuurgroep De Kop Werkt!, de voorzitter, de heer E. Krijns.  
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