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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Benoeming regioambassadeur verkeersveiligheid 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Rowena Kuijper/Jordy van Slooten 
Eenheid Sturing 
E-mail r.kuijper@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0013151 
Datum 3 september 2019 

 
Voorstel 
Instemmen met het leveren van een regioambassadeur verkeersveiligheid en met elkaar afstemmen 
welke wethouder deze taak op zich mag gaan nemen.  
 
Kernboodschap 
Te komen tot een gezamenlijke keuze over benoeming van een regioambassadeur verkeersveiligheid 
vanuit onze regio.  
 
Deze wethouder zal deze rol vervullen naast de gedeputeerde Adnan Tekin en de regioambassadeurs 
van andere deelregio’s uit de provincie Noord-Holland. 
 
De rol van deze ambassadeur is: 

-         Om bestuurlijk verkeersveiligheid aandacht te geven; 
-         De ambassadeur vertegenwoordigt de deelregio;  
-         De ambassadeur neemt deel aan een jaarlijkse, bestuurlijke verkeersveiligheidstafel Noord-

Holland (bestuurlijke tafel met OM/politie/RWS/ANWB/VVN/Fietsersbond etc.); 
-         De ambassadeur heeft regulier contact met diverse driehoeksoverleggen 

(Burgemeester/OM/Politie); 
-         De ambassadeur kan in beeld komen bij persmomenten rondom verkeersveiligheid. 

 
Geadviseerd wordt te kijken welke bestuurder affiniteit heeft met dit thema, waarbij een wethouder 
met veel regionale kennis een pré heeft.  
 
Indien hierover al overeenstemming bereikt kan worden in het PFHO, kan dit in het PVVB op 27 
september worden meegegeven aan Gedeputeerde Adnan Tekin. 
 
Aanleiding 
In het ambtelijk PVVB is aangegeven dat de gedeputeerde Adnan Tekin vanuit de provincie Noord-
Holland deze vraag gaat neerleggen tijdens het bestuurlijk PVVB van 27 september a.s. 
 
Doel 
Overeenstemming te hebben over het leveren van een regioambassadeur vooraf aan het PVVB van 27 
september a.s. 
 
Argumenten 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor gemeenten. De provincie wil hierin graag samen 
optrekken met de deelregio’s. Deze uitvraag is een handreiking vanuit de provincie om hier de 
komende periode samen verder in op te trekken en hier gezamenlijk verder invulling aan te geven.  
 
Kanttekeningen 
Wij adviseren om in het bestuurlijk PVVB aan de gedeputeerde mee te geven dat de ambassadeur 
zeker meerwaarde kan hebben voor algemene of overstijgende onderwerpen. Maar dat deze nooit de 
verantwoordelijkheid van de lokale wethouder overneemt voor lokale verkeerskwesties.  
 
Financiën 
Geen 
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Uitvoering 
n.v.t. 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 


