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Oproep voor de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op  
8 maart 2018 om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)  
in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19, Schagen. 
 
Voorzitter:  burgemeester M. van Kampen  
Griffier:    M. Huisman  
 
 

 
 

 

A G E N D A 
 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 

002 Spreekrecht burgers. 
 

 

 
003 Vaststelling concept-besluitenlijst (inclusief toezeggingenlijst) en het beknopt 

concept-verslag van de vergadering 19 oktober 2017. 
 
Opmerkingen over de concept-besluitenlijst van de vergadering van  
19 oktober 2017 kunnen een week voorafgaand aan de vergadering  
worden doorgegeven aan de griffier.  
 

BSL18.0008 

004 Vaststelling agenda. 
 

IR18.0021 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van het adviesvoorstel ‘Evaluatie Slim 

Samenwerken bij de Kop’. 
 
“Slim samenwerken” is sinds maart 2013 een thema waar de 
gemeenteraden van de Kop mee aan de slag zijn gegaan, vanuit de 
behoefte de positie van gemeenteraden in samenwerkingen (o.a. bij 
Gemeenschappelijke Regelingen) te verstevigen. Vanuit deze beweging is 
de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) ontstaan en is tevens 
uitgesproken dat er een evaluatie moet plaatsvinden na één jaar met als 
kern: brengt de RRN ons wat we er van verwachten? Het adviesvoorstel, 
gebaseerd op het door Twynstra Gudde (TG) uitgevoerde evaluatierapport, 
ligt nu voor ter advisering. Voorafgaand aan de behandeling volgt een 
presentatie annex toelichting op het rapport door TG.  
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 

IR18.0015 



 

 

 
006 Voorstel wensen en bedenkingen naar aanleiding van verzoek GGD Hollands 

Noorden tot oprichting van coöperatie. 
 

De GGD is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden 

van de provincie Noord-Holland. De dienstverlening van de GGD aan haar klanten 

wordt verbeterd door het vernieuwen van het GGD dossier. Het is een wettelijke 

plicht om de patiëntgegevens jeugdgezondheidszorg digitaal op te slaan. Om aan 

deze plicht te voldoen en de dienstverlening van de GGD aan haar klanten te 

verbeteren wordt het digitale GGD-dossier vernieuwd. Voor de aanbesteding van dit 

GGD-dossier wordt een nieuwe coöperatie opgestart. De raden worden uitgenodigd 

hierover wensen en bedenkingen te uiten.  

De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel.  

IR18.0020 

 
 
Ter bespreking 
 

  

007 Presentatie Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder. 
 
Tijdens de vergadering worden de leden van de commissie geïnformeerd over de 
stand van zaken van de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, en 
daarnaast over het perspectief van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de Zorg 
Coöperatie VGZ op de diverse strategische opgaven in het Sociaal Domein, 
mogelijke samenwerkingsverbanden op regionaal niveau en de betrokkenheid van 
de verschillende organen, overleggen en raden hierin. In het bijgevoegde 
agenderingsverzoek (AV18.00023) wordt hier nader op ingegaan.  

AV18.00023 

 
 

  

008 Sluiting. 
 

 

 
 
 
 


