
 

Besluitenlijst Donderdag 19 oktober 2017 

 

 

001 Opening en mededelingen 

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

Hij noemt de namen van afmeldingen en vervangers.   

002 Spreekrecht burgers 

 Er zijn geen insprekers. 

003 Vaststelling conceptverslag vergadering 8 juni 2017 (plus lijst toezeggingen) 

 Het verslag wordt unaniem ongewijzigd vastgesteld. 

 

Toezeggingenlijst: 

De meeste toezeggingen zijn inmiddels afgehandeld; deze blijven over: 

 Vragen VVD: Is jeugdzorg een wettelijke taak voor de GGD en wordt er iets gedaan 

aan het hoge ziekteverzuim van 6,2% 

 Toegezegd wordt dat de RHCA voor 1 januari 2018 komt met een notitie over de 

wettelijke en niet wettelijke taken 

 

(noot: de actuele lijst met toezeggingen is b ij dit verslag gevoegd; aangevuld met toezeggingen 

vanuit deze vergadering) 

  

 N.a.v. 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 “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De 

Kop Werkt! 2017-2020”, waarin ten opzichte van 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). 

 

De voorzitter zegt toe dat hij vóór de RRN van 14 december 2017 hierover zal spreken met 

o.a. de stuurgroep en de burgemeesters.   

004 Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

005 Presentatie RUD NHN: Ontwikkelingen binnen de RUD 

Toelichting De heer Van Doorn, interim-directeur RUD licht het Masterplan ICT toe, in de context van de 

versterking van de totale bedrijfsvoering. 

 

Toezegging: 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).  

 

006 

 

Presentatie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen 

Toelichting Mevrouw Zwagerman, griffier gemeente Schagen, licht het project kort toe namens de griffiers 

van Noord-Holland Noord.   

Vervolg: 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). Vaststellen in de raden voor de verkiezingen.  
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In de RRN van 14 december a.s. worden de stukken en de adviesaanvraag geagendeerd (zo 

zal de Agendacommissie worden verzocht). 

 

007 

 

Vaststellen jaarprogramma 2018 De Kop Werkt! 

 

Afspraken/toezeggingen: 

 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. 

 In het eerste kwartaal van 2018 komen er voorstellen naar de raden, via de RRN, t.a.v. 

infra (en bereikbaarheid) in de Noordkop. 

 De Stuurgroep gaat een constructief gesprek aan met de provincie inzake de 

bereikbaarheid (inclusief verkeersstromen) van de Noordkop. 

 De raden worden, via de RRN, geïnformeerd over de rapportage (bestedingen van) 

toeristen in De Kop. 

 Eventuele verbreding van gespreksonderwerpen RRN (zoals bijv. OV en het Gemini) 

worden meegenomen in de evaluatie die nu gaande is. 

 Na commitment werkgevers (Match 2020) zal het in het eerste kwartaal ‘los gaan’. 

 

Er wordt een amendement ingebracht door het CDA inzake de bestuursopdracht Havens, met 

als strekking:  

Pas een besluit over de herverdeling van de budgetten te nemen in 2018 b ij het vaststellen van 

de jaarschijf 2019 op basis van een gedegen onderbouwing van de benodigde (extra) middelen; 

 

Er is brede steun voor; het amendement zal in de 4 raden, indien fracties over gaan tot 

indiening in de eigen raad, dienen. 

  

007.a 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 meegeven als aandachtspunt aan alle deelnemende raden van de Veiligheidsregio, 

via de griffiers. 

De voorzitter vindt dit een goede suggestie. 

 

008 Sluiting  

 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.45 uur.  

  

 

 

 


