
 

 
 

 
 
 
Besluitenlijst Agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 
 
Datum vergadering: 31 augustus 2016 in Den Helder, aanvang 16.45 uur.  
 
Aanwezig: 
De dames M.M. Vlietstra-Wouterse, M.K. Groot-de Kooi en de heren M.A.J. Sanders (voorzitter), 
P. de Vrij, H. van Dongen, J.Schuiringa, G. Pankras.  
Griffiers: M. Huisman (commissiegriffier + besluitenlijst), E. Zwagerman, M. de Porto en  
M.C.C. Phillips  
Afwezig: de heren J.Th. Kröger en J.A. Eelman 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de heren Kröger en Eelman afwezig zijn. De heer Schuiringa vervangt 
de heer Eelman.  
 
2. Besluitenlijst agendacommissie RRN 12 mei 2016  
De Agendacommissie RRN besluit, behoudens een paar taalfouten, de besluitenlijst verder 
ongewijzigd vast te stellen. 
 
3.  Evaluatie commissievergadering 2 juni 2016 
De Agendacommissie RRN besluit: 

1. Het nog openstaande punt 6 op de lijst met toezeggingen onder de aandacht van de 
coördinerend secretaris (in dit geval de secretaris van Texel) te brengen.  

2. Het format commissievoorstel RRN te bespreken en daarbij de volgende opmerkingen te 
maken: 
- Opnemen kopje: ‘Beoogd resultaat voor de regio’; 
- Onder de overige kopjes de verwachtingen qua inhoud cursief weergeven (bijv. dat 
duurzaamheid onder argumenten dient te worden meegenomen). 
De griffier van Hollands Kroon maakt een nieuw concept, waarna deze na een digitale 
rondgang langs de commissie digitaal kan worden vastgesteld.  

 
4.  Planning commissies/bestuurlijke planning 
De Agendacommissie RRN besluit: 

1 Kennis te nemen van de memo van de voorzitter van de stuurgroep De Kop Werkt!, waarin 
is aangegeven dat de behandeling van het voorstel ter zake van de jaarschijf 2017 is 
voorzien in november 2016. 

2 Ten aanzien van agenderingsverzoeken de volgende lijn te hanteren: indien een verzoek 
niet past binnen de afgesproken onderwerpen van de RRN (GR-en en DKW!), beoordeelt de 
Agendacommissie RRN of dit verzoek alsnog voor een vergadering van de RRN kan worden 
geagendeerd. Als voorbeeld wordt hierbij genoemd de situatie rondom het voormalige 
Gemini ziekenhuis (thans Noordwest Ziekenhuisgroep) in Den Helder.  

3 Het concept-vergaderschema 2017 vast te stellen.  



 

4 Voor de vergadering van 6 oktober 2016 aan de voorzitter van de stuurgroep De Kop Werkt 
te vragen of op deze datum mogelijk is alvast een verdiepingsslag te maken qua 
onderwerpen die verband houden met het voorstel ter zake van het vaststellen van de 
jaarschijf 2017 dat op 3 november 2016 zal worden behandeld in de RRN.  

 
Naar aanleiding van de onlangs door de heer Meskers gehouden presentatie in de commissie 
Samenleving van Schagen gegeven over hoger onderwijs is aangegeven dat dit onderwerp zich 
goed had geleend voor een regionale bijeenkomst annex vergadering van de RRN. De voorzitter zal 
dit met de heer Meskers opnemen.  
 
5.  Bespreken rol en taken ‘Kwartiermaker’ 
De Agendacommissie RRN besluit: 

1. Voor het opstellen van een concept (onderzoeks)opdracht voor de evaluatie van de RRN, 
naast de in de agenda opgenomen punten1, de volgende vragen en opmerkingen mee te 
geven: 
- Hoe gaat het nu? 
- Hoe moet het verder? 
- Wat is een optimale (werk)vorm? 
- Is het doel bereikt en voldoet de RRN hieraan? 
- Heeft de RRN meerwaarde voor de regio? 
- Hoe kunnen de rollen van de raden worden gewaarborgd? 
- Hoe is de opstelling van de colleges in de regionalisering? 
- Voldoet de RRN zgn. ‘lessen’ van regionaal bestuurlijke samenwerking?  

Het advies dient voor het zomerreces van 2017 klaar te zijn en dient door een extern (liefst 
gezaghebbend) persoon te worden uitgevoerd. Naast een bijdrage van de vier gemeenten ter 
bekostiging van de kosten van het evaluatieonderzoek, kan hiervoor bij de provincie subsidie 
worden aangevraagd.  

2. De uitgewerkte concept (onderzoeks)opdracht ter vaststelling te agenderen voor de 
eerstvolgende vergadering.  

 
6. Verdeling kosten RRN 
De Agendacommissie RRN besluit het kostenaspect te betrekken bij de opdracht van de evaluatie 
(zie agendapunt 5).  
 
7.  Regionale samenwerking getoetst 
De Agendacommissie RRN besluit dit onderwerp te betrekken bij de evaluatie (zie agendapunt 5) 
 
8. Datum volgende vergadering Agendacommissie RRN 
De voorzitter geeft volgende week aan de leden door of de geplande vergadering van 15 
september 2016 doorgaat. Doorgang hangt af of er op 6 oktober 2016 onderwerpen zijn voor de 
vergadering van de RRN.  
 
9.  Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.  
 
10.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 19.00 uur. 

                                                      
1 Stappenplan/tijdpad, normenkader, op te leveren product, risico’s (kritieke succesfactoren), benodigdheden, 
begroting/kosten, borging met opdrachtgevers, afbakening (wat valt niet onder scope onderzoek?). 
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