
TOEZEGGINGEN 

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

delijk

gereed voor 

datum

status

Afgedaan

2-6-2016 4 en 10 Vaststelling agenda Terugkoppeling van de besluiten in de afzonderlijke gemeenteraden 

ten aanzien van convenant en ambitiedocument De Kop Werkt. 
Theo 

Meskens

Info 13 juni van projectleider De Kop Werkt. De terugkoppeling 

van de raadsbesluiten, de motie, en het voorbehoud van Texel 

(DMO) is voorzien in de Stuurgroep De Kop Werkt! van 8 juli 

(was 23 juni). De planning komt dan ook aan de orde. 8 juli zal 

ook duidelijk worden of behandeling van stukken in de RRN op 1 

september haalbaar is. Zie ook bijgevoegde memo

ja

2-6-2016 5 Voorstel tot vaststellen zienswijze 

Regionale Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA)

Toelichting op de genoemde extra bijdrage van € 0, 30 per inwoner Marjan van 

Kampen

Info 16 juni van ambtelijk coördinator RHCA.De extra verhoging 

van de gemeentelijke bijdrage van 0,30 cent per inwoner heeft 

niet te maken het aflopen van contracten voor commerciële 

verhuur van archiefruimte, maar met het volgende: De extra 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 0,30 cent per 

inwoner heeft niet te maken het aflopen van contracten voor 

commerciële verhuur van archiefruimte, maar met het volgende: 

De gemeentelijk bijdrage wordt voor 2017 aangepast in verband 

met toenemende werkzaamheden voor wat betreft inspectie en 

realisatie e-depot.

Dit betekent een stijging van de bijdrage van € 0,30 per inwoner.

ja

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 Antwoord via gemeente Texel

nee

2-6-2016 9 Voorstel tot vaststellen zienswijze 

VR

Toegezegd wordt de systematiek van de verdeelsleutel en de 

compensatieregeling voor Texel op papier te zetten

Koen 

Schuiling

Zie bijlagen

ja 

2-9-2017 5 De Kop werkt

8-6-2017 001.a.

Evaluatie regionale samenwerking Toegezegd wordt de stukken over de onderzoeksvraag toe te sturen 

aan de leden van de RNN

Menno 

Huisman De stukken zijn toegezonden ja

8-6-2017 3

Vaststelling concept-besluitenlijst 

en beknopt verslag van de 

vergadering van 9 febr 2017.

De heer J.P. Groot (CU) geeft aan dat zijn vragen gesteld in de RRN 

van 9 febr. 2017 onvoldoende beantwoord zijn. Wethouder Groot 

zegt namens de Stuurgroep toe om een aanvullende reactie te 

komen.

Edwin Krijns 

(vz 

Stuurgroep)

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

01--1-2018 nee

8-6-2017 6

Zienswijze GGD Toegezegd wordt de openstaande  vragen van de heer Schuiringa 

(VVD) voor 15 juni toe te sturen.

Hennie 

Huisman 15-6-2017 De beantwoording is gemaild op 15 juni 2017 ja

8-6-2017 7

Zienswijze RUD Toegezegd wordt het rapport van de interim directeur te delen met 

de raden

Theo Groot

nee


