
 

 

 

Advies aan de gemeenteraden 
 

 

 

 

Nummer Contact en vragen via 

  Sebastiaan Post (sebastiaan.post@schagen.nl) 

Portefeuillehouder(s): 

1. Marjan van Kampen 

2. Michiel Uitdehaag 

3. Remco Duijnker  

4. Rian van Dam 

 

    

 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

 04-02-2021 
Gemeente Schagen:             12 januari 2021 

Gemeente Texel:                   12 januari 2021 

Gemeente Den Helder:        12 januari 2021 

Gemeente Hollands Kroon: 19 januari 2021 

 

 

Onderwerp 

Zienswijze kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar inzake begroting 2022 

 

Voorgesteld advies 

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar en om geen zienswijze af te geven op de kadernota 2022. 

 

 

 

Wettelijke grondslag 

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 4 december de kadernota 2022 van het Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar 

maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.  

 

 

 

Kern van de zaak 

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de kadernota opgesteld. De gemeenten kunnen 

een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.  
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Openbaarheid documenten 

Ja 

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke 

regelingen in de regionale raadscommissie besproken. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de 

gemeenten uitvoering aan geeft. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële 

huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.  

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de 

stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar Zij zullen aan uw raad een reactie sturen. 

 

Bijlagen 

1. Kadernota GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar inzake begroting 2022 met begeleidende 

brief (verzonden 4 december 2020). 

 


