
Regionale raadscommissie adviserend mbt kadernota's gemeenschappelijke
regelingen
Agenda

Datum 04-02-2021
Aanvang 19:30

 
1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht inwoners

3 Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de vergadering van de RRN van 12
november 2020

Samenvatting: De aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt gevraagd om het
verslag van de bijeenkomst van 12 november 2020 vast te stellen. Opmerkingen over het concept-verslag kunnen
hetzij in de vergadering zelf of tot drie dagen voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de
commissiegriffier.

4 Vaststellen agenda

5 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden
toegelicht door de heer Michiel Uitdehaag (burgemeester gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van
het Regionaal Archief (RHCA).

Samenvatting: Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de
informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de
maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de
kadernota begroting 2022 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen
zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen van de begroting. De regionale raadscommissie wordt
gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de
in het
advies genoemde zienswijze.

6 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN).



Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden
toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de
GGD Hollands Noorden.

Samenvatting: De GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het
noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen in totaal ruim 648.000 inwoners. In de Noordkop gaat
het om ruim 163.000 inwoners.
Het DB heeft op 14 december 2020 de Kadernota 2022 aan de deelnemende gemeenten toegezonden, met het
verzoek aan de raden om een zienswijze te geven.
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de Kadernota 2022 van
GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op Kadernota 2022.

7 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands
Noorden (GGD HN)

Samenvatting: De 1e begrotingswijziging leidt tot een tekort van in totaal € 545.000 in 2021 voor
de GGD HN. Dit tekort bestaat uit: € 250.000 voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en € 295.000,- voor
informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt om dit in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD HN.
Hierdoor leidt dit niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen
(directe) financiële gevolgen voor gemeenten. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te
adviseren kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van GGD Hollands Noorden en de in het
advies genoemde (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de begroting 2021.

8 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het
(voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden
toegelicht door de mevrouw Rian van Dam (burgemeester Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB van
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 15 december 2020 de Kadernota
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen. De gemeenteraden van de regio NHN wordt
gevraagd om de zienswijze van de gemeente(n) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren de voorgestelde (gezamenlijke) zienswijze af
te geven ten aanzien van de kadernota 2022, het
voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
(WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).

9 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-
Holland Noord

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden
toegelicht door de heer Hans Heddes (wethouder gemeente Schagen), vanuit
zijn rol als lid van het AB van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 december 2020 de Kadernota
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen.
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden in de Noordkop te adviseren de
kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te nemen en de
gezamenlijke zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord, zoals in het advies verwoord, in te dienen bij de OD NHN.

10 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van



Noord-Holland.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden
toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB
van de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland..

Samenvatting: Aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord- Holland wordt door
drie van de vier Noordkopgemeenten deelgenomen: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland voor 2022 ter harte te nemen en geen zienswijze af te geven.

11 Rondvraag

12 Sluiting
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