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Vervangers 

 

 

 

Gasten 

 

Commissiegriffier 

Overige griffiers 

Portefeuillehouders 

Burgemeesters 

Burgemeester Texel, de heer M. Uitdehaag 

VVD: de heren J.J. Schuiringa, W. Groot, R.N. Bruin en J. van de Beek  

CDA: de heren C.M. Bazen, S.M. Lensink, B. Zegeren en J.M.M. Vriend 

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

Buczynski 

SP: de heer W. Rijnders  

D66: mevrouw A. van de Wetering, mevrouw M.M. Vlietstra-wouterse en 

de heer C. Veenvliet 

GroenLinks: de heren P. Fekkes, L.A.J. Riteco en H. Soyer, en mevrouw 

M. Boesenkool 

ChristenUnie: de heren J.P. de Groot en H. van Donkelaar 

Beter voor Den Helder: J.E. Vorstman 

Behoorlijk Bestuur: de heer Van der Kraan.  

Stadspartij Den Helder: mevrouw S. Wisgerhof 

Wens4U: mevrouw M. Verloop.  

JESS: de heer H. Kröger. 

Senioren Hollands Kroon: de heer J. Pankras. 

Seniorenpartij Den Helder: 

Seniorenpartij Schagen: de heer J.M.M. Vriend.  

LADA: de heer Van H.E. Gameren.  

Texels Belang: mevrouw V. Koot. 

Onafhankelijk Hollands Kroon: 

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

Duurzaam Schagen: de heer R. Verhoef 

PVV:  

 

GroenLinks: de heer H. Soyer en Duurzaam Schagen: de heer R. Verhoef 

  

 

 

Mevrouw H. Van den Heuvel - Adviseur&Projectbegeleider Regietafel NHN 

en de heer R. Posthumus – Burgemeester Koggenland 

De heer J. Hagens 

Mevrouw E. Zwagerman, mevrouw G. Kager. 

De heren T. Groot en J. Vlaming en P. Kos. 

De heer K. Schuiling vervangt tevens Mevr. M. van Kampen.  

 

Afwezig met kennisgeving 

Mevrouw C. van Driesten (Seniorenpartij Den Helder),  De heren F. Klut (D66 Den Helder), Bügel (OHK), 

P. Blank (Pvda Den Helder) en Dhr Van den Born (PVV Den Helder).  

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (burgemeester Schagen), mevrouw R. van Dam (burgemeester 

Hollands Kroon), De heer S. Van der Veek (wethouder Schagen) de heer J. Beemsterboer (wethouder 

Schagen), De heer P. de Vrij (wethouder Den Helder) en de heer K. Visser (wethouder Den Helder) en 

de heer M. Huisman (Griffier Den Helder) en mevrouw M. de Porto (Griffier Texel) 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

Niemand 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551817/RRN%202014-02-2019
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001 Opening en mededelingen 

 De voorzitter, burgemeester Uitdehaag, opent de vergadering en heet allen welkom.  

Een speciaal woord van welkom voor de nieuwe commissiegriffier van de RRN de heer J. 

Hagens. Die zichzelf daarna kort aan de aanwezige raadsleden voorstelt.  

De voorzitter noemt de namen van afmeldingen en vervangers.   

002 Spreekrecht burgers 

 Er zijn geen insprekers. 

003 Vaststelling concept-besluitenlijst (inclusief verslag en evt. toezeggingenlijst) van de 

vergadering van 8 november 2018) 

 Het verslag van 8 november wordt unaniem vastgesteld. Wel met de opmerking dat de naam 

van de heer Schuringa zoals die op pagina 3 staat, dient te worden gecorrigeerd in de heer 

Schuiringa.  

(noot: aangezien de lijst met toezeggingen geheel was afgewikkeld. En er geen concrete 

toezeggingen meer waren die dienden te worden ingelost was er in afwijking tot hetgeen 

gebruikelijk is, geen lijst met toezeggingen bij dit verslag. 

Tijdens de huidige bijeenkomst van 14-02-2019 is echter wel een toezegging gedaan die op 6 

juni dan ook op de toezeggingenlijst zal staan. 

004 Vaststelling agenda 

De voorzitter doet op verzoek van enkele aanwezigen, die na behandeling van dit agendapunt 

direct weg kunnen, om praktische redenen het voorstel om eerst agendapunt 9 te behandelen 

en vervolgens de rest van de agenda af te werken. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

009 

 

Voorstel tot het intrekken van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke 

Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR) 2012 en het vaststellen van de FUGR 2019 met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2019 

De heer Schuiringa (VVD) geeft aan blij te zijn met het op deze wijze opstellen van de financiële 

uitgangspunten. 

 

De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel en adviseert daarmee: 

1. Het intrekken van de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012  
2. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 

2019 vast te stellen per 1 januari 2019.  
 

005 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2020 van het Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar.  

 Sprekers zijn: de heer W. Groot (VVD) en de heer Fekkes (GroenLinks). 
De heer P. Post, de directeur van het Regionaal Archief, geeft een toelichting en geeft antwoord 
op gestelde vragen.  
 
De heer Lensink (CDA) en de heer Bruin (VVD) vragen waarom er zo detaillistisch, tot twee 
decimalen achter de komma, wordt gesproken in de zienswijze. 
Mevr. Zwagerman geeft als lid van de regietafel hierop als antwoord dat het in de toekomst 
zeker niet de gewoonte en het gebruik zal zijn om bij de indexatie tot twee decimalen achter de 
komma in een zienswijze te werken.   
 
De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel. 
 
 

006 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2020 van de GGD 

Hollands Noorden  

 Sprekers zijn: de heer Van de Beek (VVD), mevrouw Vlietstra-Wouterse (D66), de heer 

Veltkamp (PvdA)  en de heer Kröger (JESS)  De discussie spitst zich toe over de vraag of Veilig 

Thuis zoals nu het geval is een dienstverleningsovereenkomst zal blijven of dat het in de 
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toekomst toch weer een onderdeel zal zijn van een Gemeenschappelijke Regeling zoals de 

GGD. 

 

Wethouder Pieter Kos geeft vanuit het Dagelijks Bestuur aan dat nadat in april in het Algemeen 

en het Dagelijks Bestuur van de GGD en door de bovenregionale stuurgroep hierover is 

gesproken er dan snel een gesprek op gang zal moeten worden gebracht over de vraag hoe  

Veilig Thuis in de toekomst het beste kan worden ingebed. Moet dat in de vorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling of in een Dienstverleningsovereenkomst of eventueel op een 

andere manier? Hij doet de toezegging dat de raad (raden) in of na de zomer in de gelegenheid 

zullen worden gesteld hierover met de GGD in gesprek te komen.  

 

De heer van de Beek zegt, ondanks de toezegging van de wethouder, dat met name het 

ontbreken van een concreet tijdspad maakt dat hij nog altijd een amendement overweegt. 

Mevrouw Buczynski (PvdA), de heren Van Gameren (LADA HK), Pankras (Senioren HK), 

Fekkes (GroenLinks HK) en Donkelaar (ChristenUnie) geven evenals mevrouw Vlietstra-

Wouterse aan er wél voldoende vertrouwen in te hebben dat de raden betrokken zullen worden 

bij de toekomstige ontwikkelingen rond Veilig Thuis. 

 

Sprekers zijn: de heer Schuiringa en de heer Van Gameren.  

 

Mevrouw Abbema (Adjunct-directeur GGD) geeft een toelichting en antwoord op de gestelde 

vraag. 

De voorzitter vraagt de heer Kos vanwege de grote importantie van het onderwerp of hij de 

gedane toezegging richting de raden ook op schriftelijke wijze zou willen doen. Hetgeen door de 

heer Kos wordt beaamt. 

 

De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel en adviseert daarmee: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020  
2. Daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde  

                  beleidsontwikkeling en daartoe een procesvoorstel te doen.  

  

007 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2020 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Sprekers zijn mevrouw Buczynski (PvdA), de heer Van der Kraan (Behoorlijk Bestuur Den 

Helder) en Mevrouw Verloop (Wens4U).   

Desgevraagd geeft Burgmeester Schuiling van Den Helder namens de veiligheidsregio een 

toelichting en antwoord op gestelde vragen. 

De heer Van der Kraan is tevreden met de beantwoording, want er wordt vooruit gekeken en 

geanticipeerd op komende ontwikkelingen, en dat is goed.  

 

 De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel.  

               

 

008 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2020 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord  

Sprekers zijn de heer W. Groot (VVD), mevrouw Vlietstra-Wouterse (D66), de heer van 

Gameren, de heer Lensink (CDA) en de heer Fekkes (GroenLinks).  

 

Dhr. Th. Groot geeft een toelichting en antwoord dat de angst die er kennelijk bij de RRN 

bestaat prima verwoord wordt in de zienswijze. Hij geeft aan dat wat hem betreft de raden de 

zienswijze daarom van harte zouden moeten kunnen ondersteunen.   

 

De voorzitter vraagt of de raadsleden zich na de uitleg vanuit de RUD willen uitspreken of de 

zienswijze zoals die nu voorligt voor hen voldoende is. 

Dhr. Veltkamp (PvdA) geeft aan dat het wat hem betreft zeker voldoende is. Ook dhr. van 

Gameren kan helemaal leven met hetgeen zoals het er staat verwoord. 

De heer van de Beek (VVD) is ook tevreden met de beantwoording maar blijft gezien de recente 



conceptverslag regionale raadscommissie van 14 februari 2019 4/4 

 

uitlatingen van de directie zich wel afvragen of de VVD behoefte heeft aan een adviserende rol 

van de RUD met betrekking tot de energietransitie.   

 

Dhr. R.N. Bruin (VVD) geeft aan dat hij het buitengewoon op prijs heeft gesteld dat er 

voorafgaande aan deze vergadering de gelegenheid is geboden om bij de aanwezige vier 

gemeenschappelijke regelingen binnen te lopen met vragen. Hij vond dat in ieder geval heel 

plezierig en pleit ervoor dat ook in de toekomst vaker op deze manier te doen. De heer 

Veltkamp (PvdA) is het volstrekt eens met de heer Bruin. 

           

De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel.   

 
De voorzitter zegt dat gezien de positieve reacties en de positieve terugkoppeling van de 
raadsleden over de aanwezigheid van de besturen en directies van de gemeenschappelijke 
regelingen hij aan de RRN zal meegeven om bijvoorbeeld ook bij de behandeling van de 
begroting en jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen de directies en besturen voor 
verheldering uit te nodigen.  

  

 

010 

 

Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.30 uur. 

 

 

 


