
TOEZEGGINGEN 

Vergadering Nr. agenda Onderwerp inhoud toezegging e.d. Verantwoordelijk

1 2-6-2016 6 Voorstel tot vaststellen zienswijze 

GGD Hollands Noorden

Vragen VVD: Is jeugdzorg een wettelijke taak voor de GGD en 

wordt er iets gedaan aan het hoge ziekteverzuim van 6,2%

Hennie Huisman

2-9-2017 5 De Kop werkt

2 8-6-2017 5 Zienswijze RHCA Toegezegd wordt dat de RHCA voor 1 januari 2018 komt met een 

notitie over de wettelijke en niet wettelijke taken

Marjan van Kampen

3 19-10-2017 3 Toezeggingenlijst De heer De Groot (CU) spreekt zijn zorg uit over de wijze waarop is 

omgegaan met een toezegging die op 8 februari 2017 is gedaan 

inzake de geuite zorg over de uitwerking van het convenant naar 

de “a e erki gso eree ko st oor de uit oeri g a  het 
progra a De Kop Werkt! 7- , aari  te  opzichte a  
de uitgangspunten van het convenant een andere rolverdeling is 

opgenomen voor de stuurgroep De Kop Werkt!, de colleges en de 

raden. Essentie van de inbreng: vragen moeten tijdig worden 

beantwoord en informatie moet kloppen (en als later blijkt dat iets 

niet klopt, moet het z.s.m. worden rechtgezet).

Michiel Uitdehaag 

(pakt het op met de 

Stuurgroep)

4 19-10-2017 5 Presentatie RUD Het AB van de RUD neemt op 13 december 2017 een besluit; er 

komt een voorstel van het DB naar het AB, met een bijlage t.b.v. de 

raden (november). 

RUD

5 19-10-2017 6 Project Informatievoorziening De voorstellen zullen door de Presidia, al dan niet via de colleges, 

worden aangeboden aan de gemeenteraden. (niet alleen in de 4 

Kopgemeenten maar tevens de andere 14 gemeenten in de regio).

Griffiers

6 19-10-2017 7 De Kop werkt! N.a.v. een vraag van mevrouw Vlaming (CDA) wordt toegezegd dat 

in de voortgangsrapportages duidelijk wordt aangegeven welke 

projecten op schema lopen, of achterlopen inclusief overzicht 

financiële stand van zaken.

Stuurgroep De Kop 

werkt!

7 19-10-2017 7 De Kop werkt! In het eerste kwartaal van 2018 komen er voorstellen naar de 

raden, via de RRN, t.a.v. infra (en bereikbaarheid) in de NoordKop.

Stuurgroep De Kop 

werkt!

8 19-10-2017 7 De Kop werkt! De Stuurgroep gaat een constructief gesprek aan met de provincie 

inzake de bereikbaarheid (inclusief verkeersstromen) van de 

NoordKop.

Stuurgroep De Kop 

werkt!



9 19-10-2017 7 De Kop werkt! De raden worden, via de RRN, geïnformeerd over de rapportage 

(bestedingen van) toeristen in De Kop.

Stuurgroep De Kop 

werkt!

10 19-10-2017 7 De Kop werkt! Eventuele verbreding van gespreksonderwerpen RRN (zoals bijv. 

OV en het Gemini) worden meegenomen in d evaluatie die nu 

gaande is.

RRN en raden, bij 

bespreking evaluatie

11 19-10-2017 7 De Kop werkt! Na commitment werkgevers (Match 2020) zal het in het eerste 

k artaal los gaa .
Stuurgroep De Kop 

werkt!

12 19-10-2017 7a Rondvraag De heer Schuiringa (VVD) wil iedereen er op attent maken dat, na 

de financiële perikelen van de GGD, nu de Veiligheidsregio het 

volgende beeld geeft: het Eigen Vermogen is in 2 jaar met 20% 

achteruit gegaan terwijl het Vreemd vermogen met 30% is 

gestegen. Verzoek: dit meedelen aan alle deelnemers van de 

Veiligheidsregio, via de griffiers.

Griffiers



gereed voor 

datum

status Afgedaan

14-12-2017 Antwoord via gemeente Texel nee

01--1-2018 Antwoord via gemeente Schagen nee

14-12-2017

14-dec-17 Antwoord via gemeente Hollands Kroon

14-dec-17

Meerder keren per jaar

31-mrt-18

?



?

31-mrt-18

Continue proces

z.s.m.


