Hierbij nodig ik u uit voor de raadsvergadering van 21 juni 2016
Aanvang

19:30

Datum

21-06-2016

voorzitter

M.J.P van Kampen-Nouwen

griffier

E. Zwagerman

Agenda:
1

Opening en mededelingen

2

Bepalen stemvolgorde

3

Inspreekrecht inwoners

4

Vragenuur raadsleden

5

Aangekondigde moties en amendementen

6

Vaststellen agenda
Hamerstukken

7

Vaststellen zienswijze begroting 2017 GR Gemeenschappelijke Arbeid
Omschrijving

8

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar.
Omschrijving

9

Dit voorstel is besproken in de commissie Samenleving van 7 juni 2016. Het
advies van de commissie is dit voorstel te agenderen als hamerstuk.

De programmabegroting 2017, het meerjarenperspectief 2017-2020 en de
jaarrekening 2015 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
zijn op 14 april 2016 aan de gemeenten aangeboden. De begroting is
gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en
gemeenten en opgesteld op basis van het Beleidsplan 2015-2018. De
regionale raadscommissie heeft op 2 juni 2016 positief geadviseerd over het
voorstel.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 van de GGD Hollands
Noorden.
Omschrijving

Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD
behandeld in het AB van de GGD. Daaraan voorafgaand kunnen de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover
indienen. De GGD heeft op 14 april 2016 (zie bijlage 1 aanbiedingsbrief) de
jaarstukken 2015, de herziene financiële begroting 2016 en de
programmabegroting 2017 aan de raden toegezonden. De zienswijzen
worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden
uiterlijk 25 juni 2016 verstuurd aan het AB van de GGD. Besluitvorming door
de GGD over de programmabegroting 2017, de gewijzigde begroting 2016
en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli
2016. De RRN heeft op 2 juni positief geadviseerd over het voorstel. De RRN
heef tdaarnaast in meerderheid geadviseerd om geen bedenkingen in te
dienen tegen de eenmalige kosten van € 150.000 voor de mobiliteitspoule en
steunt daarmee de afwijkende mening van het college van Schagen.
?

10

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken, ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Omschrijving

11

De gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben op 14
april 2016 de ontwerpbegroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020
ontvangen. Op 7 juli 2016 worden in de vergadering van het algemeen
bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de financiële
stukken behandeld. De raden worden gevraagd om in te stemmen met de
ontwerp begroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en eventuele zienswijzen kenbaar te
maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur (DB) van de
Veiligheidsregio Noord- Holland Noord. De regionale raadscommissie
Noordkop heeft op 2 juni positief geadviseerd over het voorstel.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken en ontwerp begroting 2017 RUD
Omschrijving

De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon,
Schagen en Texel) hebben besloten met ingang 2016 een regionale
raadscommissie in te stellen waarin o.a. advies wordt uitgebracht over de
gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen. De
RUD NHN is één van die gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpJaarstukken 2015 en de ontwerp-Begroting 2017 inclusief aanbiedingsbrief
van de RUD NHN wordt ter advisering aan de regionale raadscommissie
voorgelegd. Voorgesteld wordt de integrale reactie over de ontwerpJaarstukken 2015 en ontwerp-Begroting 2017 van de RUD NHN over te
nemen en aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord te verzenden. De regionale raadscommissie Noordkop
heeft op 2 juni positief geadviseerd over het voorstel.

Ter bespreking
12

Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de GGD Hollands Noorden.
Omschrijving

13

Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om
het voorstel tot 3e wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Hollands Noorden (hierna: GR) voor te leggen aan de colleges en raden van
de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. Naast een aantal tekstuele
wijzigingen is de belangrijkste inhoudelijke wijziging dat budgettair neutrale
begrotingswijzigingen niet meer voor zienswijzen aan de gemeenteraad
hoeven worden voorgelegd. Dit komt de snelheid en efficiëntie van het
proces ten goede. Daarbij is vanuit de ambtelijke werkgroep aangegeven dat
het verstandig is om gemeenteraden over dergelijke wijzigingen wel te
informeren. De regionale raadscommissie Noordkop heeft op 2 juni positief
geadviseerd over het voorstel. De RRN heeft tevens in meerderheid
geadviseerd om de motie van Castricun over te nemen.

Vaststellen 1ste tussenrapportage 2016
Omschrijving

De 1ste tussenrapportage is besproken in de auditcommissie van 1 juni
2016. Het concept-verslag van deze vergadering treft u als bijlage aan.
U bent in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen tot uiterlijk
13 juni 2016. De beantwoording treft u eveneens in de bijlage aan.
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Vaststellen nota van uitgangspunten begroting 2017
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Sluiting

