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(RHCA), de heer S.J.A. van de Veek (plv. voor ph Groot RUD),
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Burgemeesters
de heer M.C. Uitdehaag (Texel), de heer K. Schuiling (Den Helder)
Afwezig met kennisgeving
Mevrouw T. Biersteker-Giljou (CU), de heer P. Vriend(seniorenpartij Schagen), mevrouw Vorstman (Beter voor
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(GroenLinks) wethouder Groot (HK)
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001.

Opening en mededelingen
De voorzitter – burgemeester Van Kampen – opent de vergadering en heet allen welkom.
De voorzitter noemt de namen van afmeldingen en vervangers.
Mevrouw Buczynski geeft een toelichting over de motie m.b.t tot Veilig Thuis, die in Hollands Kroon wordt
ingediend. Ze verzoekt de overige raden eveneens een motie van gelijke strekking in te dienen.

002.

Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

003.

Vaststelling concept-besluitenlijst (inclusief toezeggingenlijst) van de vergadering van 8 maart 2018
De heer Vriend (Seniorenpartij Schagen) was afwezig met bericht van verhindering. Voor het overige zijn er geen
voorstellen tot tekstuele wijzigingen ontvangen. N.a.v. geeft mevr. Van de Wetering aan met het voorstel van De
Krim op een later stadium terug te komen.
Toezegging 1, 3, 6 en 10 zijn afgedaan.

004.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

005.

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018

A.

De commissie adviseert positief over het voorstel.
N.a.v. de commissie is unaniem van mening dat zo snel mogelijk de discussie over de inhoud moet gaan.

006.

Vierder wijziging Gemeenschappelijke Regeling Historische Centrum Alkmaar

A.

De commissie adviseert positief over het voorstel.

007.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

A.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen.

008.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de
RUD Noord-Holland-Noord
De heer Duijnker verlaat de vergadering .

A.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen.
De heer Kröger (Schagen) geeft aan dat de rapporteurs gemeenschappelijke regelingen nog eens kritische naar de
stukken gaat kijken. De bevindingen worden gedeeld.
De commissie spreekt haar zorgen uit over de kosten ICT en personele aangelegenheden. Daarnaast wenst zij
geïnformeerd te worden wat er met de ingediende zienswijze wordt gedaan.
De heer S huiri ga stelt oor o

009.

te o derzoeke of rapporteurs GR’e op RNN i eau mogelijk is.

Voorstel tot het vaststellen een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de GGD
Hollands Noorden.
De heer Duijnker neemt weer plaats in de vergadering.
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A.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen.
De heer Schuiringa maakt zich grote zorgen over de financiële situatie. Hij geeft het de kwalificatie financieel
mismanagement. Hij verzoekt de directie van de GDD maatregelen te nemen zodat binnen 4/5 jaar de organisatie
financieel gezond is met een Algemene Reserve van tussen de 2 en 2,5%

T.

De ph zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag over het evaluatierapport 2018, inclusief bestuursverordening,
wordt voorgelegd aan de deelnemers.

T.

De ph zegt toe navraag te doen naar het accountantsrapport en deze toe te sturen via de griffiers.

010.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

A.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen. De gemeente Schagen beraad zich op de
zienswijze genoemd onder 1 en 2.

T.

De ph geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over indexering en nacalculatie in 2012. Deze worden nu tegen het
licht gehouden en gekeken of ze geactualiseerd moeten worden.
De planning is dat de actualisatie van de financiële uitgangspunten in het najaar van 2018 gereed is en terugkomt
in de RNN
De voorzitter zegt toe het verzoek om in de diverse begrotingen een onderscheid te maken tussen beïnvloedbaar
e iet eï loed aar i te re ge ij de Regietafel GR’e .
De o

011.

issie erzoekt de GR’e aa de rade de rea ties op de i gedie de zie s ijze terug te koppele .

De Kopt Werkt
De commissie neemt het jaarverslag voor kennisgeving aan.
In het najaar wordt de voortgang van de diverse projecten, conform de gemaakte afspraken, geagendeerd voor de
RNN

012.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

013.

Sluiting
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