
 

Besluitenlijst vergadering Regionale Raadscommissie Noordkop van 10 maart 2016 
(BSL16.XXXX)  
 
Aanwezige leden: 
VVD: de heer J. van de Beek, de heer J.H. Swaag, de heer J. Klopstra, de heer J.J. Schuiringa.  

CDA: de heer C.M. Bazen, de heer S.M. Lensink, mevrouw E.A.C. Vlaming, de heer B. Zegeren.  

PvdA: de heer P. de Vrij, de heer J.J. Heddes, de heer F.T.S. van der Laan, de heer A.J. Veltkamp.  

SP: de heer J.P. Komen.  

CU: de heer J.P. de Groot, mevrouw T. Biersteker.  

D66: mevrouw A.A.M. van de Wetering, mevrouw E.M.M. Vlietstra, de heer F.C. Klut. 

GroenLinks: de heer J. Vlaming, mevrouw C.J. Dol, de heer J.P.F. Eichhorn. 

Lokale partijen: de heer M. Vermooten, de heer P. Standaart, mevrouw M. Bredewold,  
mevrouw C. van Driesten, de heer M.C.L. de Knijf, mevrouw M.K. de Groot-Kooi,  
de heer J.Th. Kröger, de heer G. Pankras, de heer H. van Dongen, de heer H.E. van Gameren,  
de heer M.C. Wouters, de heer F. Teerink, de heer J.A. Eelman.  
 
Afwezig: mevrouw R. Post, Mevrouw I.D. Sijbenga-van den Outenaar, de heer P.F.J. Vriend,  
de heer F. Bas.  
 
Voorzitter: K.F. Schuiling, voorzitter;  
Commissiegriffier: M. Huisman, commissiegriffier; 
Regionaal portefeuillehouders: Th.J. Meskers, J.C.J. Beemsterboer, H. Huisman, E.M. Krijns, B.O.B. 
Haitsma. 

 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en doet een paar medelingen over de orde van de vergadering en 
het raadsvoorstel. Wat betreft het toestaan van plaatsvervangende leden geeft de voorzitter aan dat 
de griffiers ter zake met een voorstel komen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale samenwerking De Kop Werkt! 
De heer Meskers leidt het voorstel in aan de hand van een presentatie (de presentatie wordt 
nagezonden). De volgende toezeggingen en afspraken zijn genoteerd: 

- Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Vlietstra (D66) zegt de heer Meskers toe het 
proces van de begrotingen voor de leden van de regionale raadscommissie op schrift te 
stellen.  

- Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Dol (GL) over burgerparticipatie in het kader 
van De Kop Werkt! wordt de afspraak gemaakt dit onderwerp op een later moment voor de 
regionale raadscommissie te agenderen.  

- Naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Vlaming (CDA) over deelsectoren in de 
agrarische sector en de integraliteit en grondgebruik als het gaat om de havens, zoals 
genoemd in het ambitiedocument, zegt de voorzitter toe dat deze opmerkingen door de 
regionaal portefeuillehouder(s) kunnen worden meegenomen.  

De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel. De uitwerking volgt op 7 april 
a.s. Op die datum behandelen de leden van de regionale raadscommissie een nieuw integraal 
raadsvoorstel van de colleges.  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


