
 

 

Besluitenlijst Donderdag 8 maart 2018 
 

 

NB: U kunt hier de vergadering terugkijken. 
 

 

Aanwezig 

 

Voorzitter 
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Gasten 

 

Commissiegriffier 

Overige griffiers 

Portefeuillehouders 

Burgemeesters 

Burgemeester Den Helder, de heer K. Schuiling 

VVD: de heren J.J. Schuiringa, J.H. Swaag, Visser en J. van de Beek  

CDA: de heren C.M. Bazen, C. Wiskerke, B. Zegeren en mevrouw E.A.C. Vlaming 

PvdA: de heren P. de Vrij en A.J. Veltkamp en mevrouw V. van Vuuren en  

S.M.E. Buczynski 

SP: de heer W. Rijnders  

D66: mevrouw A. van de Wetering, M.M. Vlietstra en de heren F.C. Klut en  

C. Veenvliet 

GroenLinks: de heer J. Vlaming  

Behoorlijk Bestuur: de heer M.C. Wouters  

Stadspartij Den Helder: de heer H. van Dongen 

Wens4U: mevrouw M. Bredewold  

JESS: de heer J. Th. Kröger 

Duurzaam Natuurlijk Alternatief: de heer F. Teerink 

LADA: de heer Van H.E. Gameren  

Sterk Texel: de heer C. Hoogerheide 

Senioren Hollands Kroon: de heer G. Pankras 

 

Mevrouw H. Blomaard en de heer R. Lauwerier (namens Twynstra Gudde) 

 

De heer M. Huisman 

Mevrouw E. Zwagerman, mevrouw J. van der Plas en mevrouw M. de Porto. 

De heer B. Blonk (vervangt mevrouw H. Huisman), E. Krijns 

De heer M.C. Uitdehaag  

 

Afwezig met kennisgeving 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (burgemeester), mevrouw M. van Gent, de heer J.P. De Groot (CU 

Hollands Kroon), mevrouw T. Biersteker (ChristenUnie Den Helder), mevrouw V. Koot (Texels Belang),  

J.A. Eelman (Eiland Belang), mevrouw C.J. Dol (GroenLinks Den Helder), mevrouw Van C. Driesten (Vrije 

Socialisten Den Helder), mevrouw I.D. Sybenga (Progressief Hollands Kroon) 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

De heer J.R.A. Nawijn (burgemeester), mevrouw R. Post (Sociaal Lokaal Den Helder), de heer H.J. Wittink 

(Fractie Wittink Hollands Kroon), de heer J, Eichhorn (GroenLinks Hollands Kroon), de heer M. Vermooten 

(Fractie Vermooten Den Helder), de heer M.C.L. de Knijf (Gemeente Belangen Den Helder) 

001 Opening en mededelingen 

 De voorzitter, burgemeester Schuiling, 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 19 oktober 2017 (plus lijst toezeggingen) 

 Het verslag wordt unaniem ongewijzigd vastgesteld. 

(noot: de actuele lijst met toezeggingen is bij dit verslag gevoegd) 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/428350/Regionale%20raadscommissie%2008-03-2018
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004 Vaststelling agenda 

 De agendapunten 6 en 5 worden omgewisseld. 

Mevrouw van de Wetering verzoekt om een rondvraag. Dit wordt toegestaan aan het eind van 

de agenda voorafgaand aan de sluiting.  

005 Voorstel tot het vaststellen van het adviesvoorstel ‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de 

Kop’.  

 Mevrouw Blomaard en de heer Lauwerier van Twynstra Gudde, opstellers van het 

evaluatierapport, leiden het voorstel in door middel van een korte presentatie. De presentatie is 

bij dit verslag gevoegd.  

 

De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel en adviseert daarmee: 

1. de 13 adviezen en aanbevelingen die Twynstra Gudde heeft gedaan in haar rapport 

‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de Kop’ over te nemen; 

2. de griffiers en de gemeentesecretarissen te vragen gezamenlijk een Plan van Aanpak op te 

stellen, ter uitvoering van de adviezen en aanbevelingen, en deze voor het zomerreces van 

2018 aan te bieden aan de Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie; 

3. de griffiers opdracht te geven de verordening die het functioneren van de Regionale 

Raadscommissie Noordkop regelt aan te passen aan o.a. de 13 aanbevelingen die in het 

rapport ‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de Kop’ zijn gedaan en deze, via de Regionale 

Raadscommissie Noordkop, aan de raden aan te bieden ter vaststelling; 

4. de griffiers opdracht te geven tevens te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om voor de 

KOP-gemeenten de rekenkamerfunctie (Rekenkamercommissie Noordkop) gezamenlijk te 

regelen. 

 

De voorzitter geeft aan dat punt vier van het advies nog aandacht verdient bij de uitwerking.  

006 Voorstel wensen en bedenkingen naar aanleiding van verzoek GGD Hollands Noorden tot 

oprichting van coöperatie  

 De commissie adviseert de raden overeenkomstig het voorstel en adviseert daarmee: 

1. medewerking te verlenen aan de GGD bij hun voornemen om een nieuwe coöperatie op te 
starten; 

2. hiervoor geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 

 

007 Presentatie Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder 

 De heer Hendriks informeert de leden van de commissie over de stand van zaken van de 

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  

 

De voorzitter stelt voor met de vragen en input vanuit de commissie tot een stuk te komen en 

dat dan weer aan de commissie voor te leggen. De commissie stemt hiermee in.  

  

008 Rondvraag 

Mevrouw Van de Wetering stelt vraagtekens bij de term ‘Krimpregio’. Zij stelt de vraag aan 

commissie om gezamenlijk op te trekken en dit ter discussie te stellen. Op voorstel van de 

voorzitter geeft zij aan met een voorstel ter zake te komen.  

 

009 

 

Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.30 uur. 

 

 


