
 

 
Oproep voor deelname aan de online vergadering van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop op Donderdag 4 juni 2020 om 17.00 uur. 
 
Voorzitter: Burgemeester M. van Kampen-Nouwen (Schagen)  
Commissiegriffier: J. Hagens 
 
 
AGENDA 
 
1    Opening en mededelingen 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de 
      vergadering van de RRN van 13 februari 2020. 
      Samenvatting: Opmerkingen over de concept-besluitenlijst van de vergadering van 13 februari     
      2020 kunnen tot uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan 
      de commissiegriffier. 
 
4    Vaststelling agenda. 
      Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen. 
 
TER ADVISERING 
 
5    Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie/toelichting  
      plaatsvinden door wethouder Hennie Huisman-Peelen over het Jaarverslag 2019 van De  
      Kop Werkt! En een toelichting door wethouder Jelle Beemsterboer over het nieuwe 
      Regioakkoord: De Kop Groeit! 
  
       De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden van de gemeenten Den  
       Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel op grond van artikel 169 lid 4, Gemeentewet te  
       adviseren om volgens adviesvoorstel 1 A: 
       1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van De Kop Werkt! 
       2. het advies van de Stuurgroep De Kop Werkt! aan de colleges van B&W en GS om de  
       uitvoering van het programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen. 
       En volgens adviesvoorstel 1 B: 
       Waarin de Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden van de  
       gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel te adviseren op grond van  
       artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten: 
       1. het Regioakkoord: De Kop Groeit! vast te stellen; 
       2. Kennis te nemen van de processchets 'Van Regioakkoord naar Samenwerkingsagenda  
       De Kop Werkt! 2.0'  
 
       De grondslag voor het opstellen van een Regioakkoord vloeit voort uit de Samenwerkings- 
       overeenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. Deze  
       samenwerkingsovereenkomst loopt eind 2020 af en door middel van het Regioakkoord bereidt           
       de regio zich voor op een vervolg (De Kop Werkt! 2.0) na 2020.  
 
6    Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie/toelichting  
      plaatsvinden door de heer Paul Post, directeur van het Regionaal Historisch Centrum  
      Alkmaar. 
 
      Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de  
      programmabegroting 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 



 
       
      Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het RHCA aan de aangesloten       
      gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen  
      Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Over de  
      onderhavige stukken wordt door de vier colleges voorgesteld een gezamenlijke zienswijze in te     
      dienen. De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 
7    Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie plaatsvinden door        
      Edward John Paulina, directeur van de GGD Hollands Noorden. 
  
       Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de  
       programmabegroting 2021 van de GGD Hollands Noorden.   
       Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD behandeld in het AB van de  
       GGD. De GGD heeft in april de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 aan de  
       gemeenten toegezonden. Voorafgaand in de behandeling in het AB van de GGD kunnen de  
       gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover indienen. De  
       zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden verstuurd aan  
       het DB van de GGD. De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 
7     Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie plaatsvinden  
       door Martin Smeekes, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
       
       Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de  
       programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
       De gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben in april de jaarstukken 2019  
       en de ontwerpbegroting 2021 ontvangen. De RRN wordt gevraagd de raden te adviseren kennis  
       te nemen van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland  
       Noord en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 en  
       begroting 2021. 
 

Korte Pauze van ongeveer 10 minuten. 
 
8     Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie plaatsvinden  
       door Rob van Doorn, directeur van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 
 
        Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de  
        programmabegroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
        De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben in april 2020 de Jaarrekening 2019 en de  
        programmabegroting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voor 2021  
        ontvangen. 
        De RRN wordt gevraagd de raden te adviseren om kennis te nemen van de jaarrekening en  
        begroting van de OD NHN en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de  
        jaarrekening en begroting. 
 
9     Voorafgaand aan de bespreking door de RRN zal er een korte presentatie/toelichting  
        plaatsvinden door wethouder Pieter Kos, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling  
       Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) Kop van Noord-Holland en een korte film van ongeveer drie     
       á vier minuten worden getoond.      
 
        Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 van de  
        GRGA Kop van Noord-Holland.  
        Aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) Kop van Noord-Holland  
        nemen drie van de vier gemeenten in de Noordkop deel: Den Helder, Hollands Kroon en  
        Schagen. De GRGA heeft voor 2019 de jaarrekening en voor 2021 de begroting opgesteld. De in  
        de GRGA deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze indienen.  



 
         
        Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.  
        De RRN wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de  
        begroting 2021 van de GRGA Kop van Noord Holland en geen zienswijze af te geven op  
        deze jaarrekening en begroting. 
 
OVERIG 
 
10    Rondvraag. 
 
 
11    Sluiting. 


