
 

Beknopt conceptverslag regionale raadscommissie van 12 november 2020 

Concept-Besluitenlijst beknopt verslag online vergadering 
donderdag 12 november 2020  
  Aanwezig 

 

Voorzitter: 

Leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervangers: 

 

 

 

 

 

 

Commissiegriffier: 

Overige griffiers 

 

Portefeuillehouders: 

 

 

Burgemeesters 

Burgemeester Hollands Krooon, mevrouw R. van Dam. 

VVD: de heren W. Groot, R.N. Bruin, I. Kroon en J. Schuiringa  

CDA: de heren J.W. van der Klugt, B. Zegeren en S. Lensink en C. M. 

Bazen. 

PvdA: de heer A.J. Veltkamp, mevrouw V. van Vuuren, mevr. S.M.E. 

Buczynski, mevr. M. Anthonijsz-Keizer.  

SP: de heer W.P. Rijnders  

D66: mevrouw E.M.M. Vlietstra-Wouterse, en mevr. A v.d. Wetering, de 

heer F.N.J. Jansen en de heer F.C. Klut. 

GroenLinks: de heren H.J.F.M..Soyer en J. Wierdsma en mevrouw N. Dol.  

ChristenUnie: de heer J. P. van Donkelaar en Mevrouw Tolhuis-Anker  

Beter voor Den Helder: de heer E.C. Saliha 

Behoorlijk Bestuur: mevr. S. Hamerslag.  

Stadspartij Den Helder: H. van Dongen. 

Wens4U: Mevr. H.P. Bredewold. 

JESS: de heer H. Kröger.  

Senioren Hollands Kroon: de heer G. Pankras. 

Seniorenpartij Den Helder: Mevr. K. van Driesten. 

Seniorenpartij Schagen: de heer Chih Chun Wang.  

LADA: de heer H.E. van Gameren.  

Texels Belang: Mevr. V. Koot. 

Texel 2010: Mevr. J.M. Hin-Hin. 

Onafhankelijk Hollands Kroon: de heer D. Pruimboom. 

Anders! (HK): Mevr. I. D. Sijbenga-van den Outenaar. 

Duurzaam Schagen: de heer F. Teerink. 

PVV: de heer Kanon. 

Gemeentebelangen Den Helder: mevrouw N. List. 

Groep Ruiter: de heer L. Ruiter  

Mevrouw van Vuuren vervangt de heer Schrijver bij de PvdA Schagen. 

De heer Kanon vervangt de heer Van den Born bij de PVV Den Helder. 

Mevrouw Dol vervangt mevrouw Boessenkool bij GroenLinks Den Helder. 

De heer Chih Chun Wang vervangt de heer Vriend bij de Seniorenpartij 

Schagen. De heer Wierdsma vervangt mevrouw Peters bij GroenLinks 

Hollands Kroon. En tenslotte vervangt mevrouw Tolhuis-Anker de heer de 

Groot bij de ChristenUnie Hollands Kroon. 

De heer J. C. Hagens  

de heren J. Klopstra, G. Meijer, M. Huisman en mevrouw M. de Porto. 

 

Mevr. H. Keur, de heren Th. Meskers, T.J.M. Groot, H. Heddes,  J. 

Beemsterboer, E. Kooiman, M. Wouters. 

 

de heer M. Uitdehaag.   

 

Afwezig met kennisgeving 

 
Er is een afmelding ontvangen van wethouder Hennie Huisman- Peelen (Texel) 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

Geen 
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001 Opening en mededelingen 

De voorzitter heet alle aanwezige leden en plaatsvervangende leden van de RRN 

alsmede de leden van de colleges hartelijk welkom bij deze online en daarmee 

Corona-proof zijnde vergadering. Zij wijst de aanwezigen op een aantal spelregels voor 

de vergadering zoals het middels de chat-functie aanvragen van het woord voor het 

stellen van een vraag.  

Voorts leest zij voor wie als vervangster of vervanger namens de diverse partijen 

aanwezig zijn en meldt dat er officieel afbericht voor deze bijeenkomst is ontvangen 

van mevrouw Hennie Peelen-Huisman (wethouder Texel).  

  

002 Spreekrecht burgers 

 Voor de bijeenkomst hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

  003               Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de 

                       vergadering van de RRN van donderdag 9 september 2020. 

                       De voorzitter vraagt de online aanwezigen of zij op of aanmerkingen hebben met  

                       betrekking tot de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2020. 

                       Dit is niet het geval. Vervolgens vraagt de voorzitter of daarmee de besluitenlijst het  

                       verslag van 9 september kan worden vastgesteld. (Er was omdat er geen toezeggingen  

                       meer openstonden geen sprake van een toezeggingenlijst.) 

                       Alle aanwezigen stemmen daarmee in waarmee het verslag wordt vastgesteld. 

 

   004              Vaststelling agenda 

                       De voorzitter vraagt of de aanwezige RRN-leden akkoord zijn met vaststellen van de 

                       agenda zoals deze voorligt. De Agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 

 

Presentatie en dialoog 
 
5    Presentatie door directeur Thijs Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord      

      over de effecten van Corona op de bedrijven in onze regio. 

      Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van  

      gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. Het Ontwikkelingsbedrijf  

      ondersteunt ondernemers die zich willen vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio bij tal van  

      zaken. Het fungeert als hét centrale punt in de regio voor ondernemers. Nationaal en  

      internationaal zijn er verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het  

      coronavirus in te dammen. Ook in onze regio voelen en ondervinden de bedrijven de gevolgen van  

      het virus en de getroffen maatregelen aan den lijve. Het ontwikkelingsbedrijf ondersteunt regionale  

      ondernemers waar mogelijk in deze moeilijke tijd.  

 

Ter Advisering 
 
6    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 dat de raad:  
       1.  geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de samenwerkings- 
            overeenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” vast te  
            stellen jaarprogramma 2020, 2e tranche;  
       2.  kennis heeft genomen van de halfjaarrapportage 2020;  
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       3.  kennis heeft genomen van de besluiten van de vijf colleges om de uitvoering van het  
            programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen en voor het extra uitvoeringsjaar 2021  
            uit de post onvoorzien/vrijvallend budget een bijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000,-  
            t.b.v. Bestuursopdracht Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en  
            Onderwijs (onderdeel Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van € 80.000,-.  
             
            De heer J. Beemsterboer (wethouder Schagen) geeft voorafgaand aan de bespreking door  
            de commissie een toelichting bij dit onderwerp. 
            Na de toelichting zijn er enige vragen vanuit de commissie die door de heer Beemsterboer  
            worden beantwoord.  
            Na de beantwoording van de vragen vraagt de voorzitter of de aanwezige RRN leden akkoord  
            zijn met het advies om de afzonderlijke gemeenteraden conform het voorstel te berichten. Het  
            voorgestelde advies wordt door de leden overgenomen. 

 
 

Ter Kennisname 

 
7     Korte Presentatie Maritiem Cluster 
       In een korte presentatie brengt de heer K. Visser (wethouder gemeente Den Helder) de  
       aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op de hoogte van de 
       ontwikkelingen rond het Maritiem Cluster. 
       Na de presentatie van de heer Visser zijn er ook enkele vragen vanuit de commissie aan de heer  
       Visser, die hij beantwoord. 
       Nadat is vastgesteld dat er ten aanzien van dit onderwerp geen verdere vragen meer zijn,  
       bedankt de voorzitter de heer Visser voor diens presentatie.    

 

 

Ter Advisering 
 
 8    3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

        Voorgesteld advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden  

        van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel te adviseren om: 

        1. Uw raad als bestuursorgaan uit te laten treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD  

             Hollands Noorden. 

        2. Uw college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands  

             Noorden te informeren. 

        3. Uw college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de  

             gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 

              

             De voorzitter vraagt de online aanwezige RRN leden of dit voorgestelde advies kan worden  

             doorgeleid naar de raden van de deelnemende gemeenten? 

             De aanwezige RRN leden zijn allen akkoord met het doorgeleiden van dit advies naar de  

             afzonderlijke gemeenteraden.   

 

 

9      Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland  

        en wijziging begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid  

        Kop van Noord-Holland.  

        Voorgesteld advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop wordt gevraagd de raden  

        van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen te adviseren om: 

        1.  De colleges toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de  

              Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland volgens  

              bijgaand voorstel; 
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         2.  Geen zienswijze af te geven voor de begrotingswijziging 2021 van de  
              Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
               
              Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt over de GR Gesubsidieerde  
              Arbeid Kop van Noord-Holland geeft wethouder de heer Sigge van der Veek (Schagen) 
              een korte toelichting. 
              Daarna is het woord aan de heer Erik Heemskerk die als directeur/bestuurder bij  
              Probedrijven in een korte presentatie een en ander nader toelicht en die daarnaast 
              middels een kort filmpje laat zien hoe men bij de Probedrijven omgaat met de Coronacrisis. 
               
              Daarna is het woord aan de leden van de RRN. Velen geven aan het dat het belangrijk is om  
              als gemeenten het werk van deze Gemeenschappelijke Regeling blijvend te steunen. 
              Zeker in deze moeilijke coronatijden moeten we omzien naar de mensen met enige  
              afstand tot de arbeidsmarkt. Het werk van Pro-bedrijven verdient onze blijvende steun en  
              aandacht zo is de teneur van de reacties. 
              De voorzitter vraagt tenslotte of de online aanwezige RRN leden zich kunnen vinden in het  
              voorgestelde advies en of dit advies kan worden doorgeleid naar de raden van Den Helder,  
              Hollands Kroon en Schagen? De leden van de RRN stemmen daar unaniem mee in. 
                
 

      
Overige agendapunten 

 

10 Rondvraag. 

 Er zijn geen vragen voor de Rondvraag. 

 

 

11 Sluiting. 

 


