
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig

Extra aanwezig

7 juni 2022
19.30 uur
Raadzaal
Mevrouw M.J.P. van Kampen – Nouwen (voorzitter), L. Dignum (JESS Lokaal), W. Vonk 
(CDA), mw. A.M. van Wijk (VVD), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), W. Rijnders (SP), F.N.J. 
Jansen (D66), L.A.J. Riteco (GroenLinks), mevrouw H.P. Bredewold (Wens4U), C. Quint 
(plv Seniorenpartij), G.E.P. Meijer (griffier), mevrouw M. Teijema (verslaglegging)

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij)

J. Luten (Noordkop Centraal), A. Meijer (gemeentesecretaris)

1. Mededelingen
Voorzitter:
- Er speelt een mediation traject op de Witte Paal.
- Namens alle burgemeesters uit Noord-Holland Noord is een brief aan de 

staatssecretaris geschreven om versneld asielzoekers uit de azc’s te halen en 
echt te huisvesten (waardoor men niet telkens verplaatst hoeft te worden). Het 
COA werkt dit nu verder uit. De brief is ook besproken in de Veiligheidsraad. 

Rekenkamercommissie:
- Er is een bureau gekozen voor het onderzoek Digitale dienstverlening. Onderzoek

zal nog voor de zomer starten.
- Het DoeMee onderzoek van Wob naar Woo is aangeboden aan de raad. 
- In het najaar zal een onderzoek starten naar Subsidieverlening.
- Na de zomer start de sollicitatieprocedure voor de vacatures van voorzitter en lid.

2. Verslag van de vergadering van 19 april 2022
Mevrouw Bredewold merkt op dat zij haar rondvraag over laagvliegende vliegtuigen 
heeft gesteld namens inwoners.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Openstaande toezeggingen
De toezeggingen worden doorgenomen.

De voorzitter legt ten aanzien van de quick scan Groenoord uit dat eerst alle 
betrokken partijen de kans hebben hierop te reageren. Op 7 juli is er een 
informatieavond. Vervolgens zal de quick scan ook naar de raad worden gezonden.

4. Evaluatie raadsvergadering 26 april en 24 mei 2022, Oordeelsvormende 
vergadering 10 mei 2022, informatieavond Omgevingswet 16 mei, RRN 19 
mei en 2 juni
Raad 24 mei:
De heer Rijnders vraagt waar de notitie blijft die zou komen n.a.v. de aangehouden 
motie over het minimum uurloon.
De heer A. Meijer zoekt dit uit.

Oordeelsvormende vergadering 10 mei:
- De afspraak is om met maximaal 2 personen per fractie aan tafel te zitten. Per 

onderwerp mag er wel gewisseld worden.

Info avond Omgevingswet 16 mei:
- Er was veel belangstelling voor deze avond.
Informatieavond moreel appel 11 mei:
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Mevrouw Bredewold wil weten wanneer de tijdens deze avond aangekondigde 
voorstellen verwacht kunnen worden.

De voorzitter legt uit dat na de zomer een bespreeknotitie wordt behandeld in een 
oordeelsvormende vergadering.

RRN 19 mei:
Deze bijeenkomst was in Den Helder en was meer een soort kennismaking met de 
Gemeenschappelijke Regelingen.

RRN 2 juni:
Mevrouw Van Wijk had het prettig gevonden als ook vertegenwoordigers van de 
Gemeenschappelijke Regelingen aanwezig waren.
De voorzitter maakt duidelijk dat het tijdens deze vergadering ging het over 
zienswijze voor begrotingen e.d. en hiervoor is de wethouder aanwezig. De 
Gemeenschappelijke Regelingen proberen zo goed mogelijk verbinding te houden 
met de raden, maar kunnen echter niet altijd bij alle gemeenten aanwezig zijn.

5. Doornemen agenda Oordeelsvormende vergadering 15 juni (uitloop 16 juni)
De voorzitter stelt voor dat zij deze avond de voorzitter van de oordeelsvormende 
vergadering is.

Mevrouw Bredewold wil graag de raadsinformatiememo over dierenopvang 
agenderen.

De heer Riteco verzoekt partijen, zoals afgesproken, erbij te vermelden waarom een 
memo o.i.d. wordt geagendeerd.

De heer A. Meijer merkt op dat gelet op de motie weerstandsvermogen het hem niet 
verstandig lijkt om de 1e tussenrapportage niet in de oordeelsvormende vergadering 
te bespreken.

De heer G. Meijer legt uit dat de afgesproken procedure voor de 1e tussenrapportage 
is om deze te bespreken in de Auditcommissie en daarna te agenderen voor de raad.
Afgesproken wordt om deze procedure te blijven volgen.

Afgesproken wordt om de agenda wel te splitsen. Alle Ruimtelijke Ordening 
onderwerpen blijven staan op 15 juni, de overige worden verplaatst naar 16 juni.

De heer Rijnders vertelt t.a.v. Achterweg 17 te hebben gehoord dat hier een Bed & 
Breakfast wordt gestart.
De voorzitter geeft aan dit uit te zoeken.

6. Opstellen concept agenda raad d.d. 21 juni 2022 en 5 juli 2022
Op 21 juni komen de stukken uit de Oordeelsvormende vergadering van 15 juni, de 
stukken van de Gemeenschappelijke Regelingen en de 1e tussenrapportage aan de 
orde. In de raad van 5 juli wordt de Kadernota behandeld.

7. Concept raadsakkoord
De heer Riteco geeft een toelichting. Inhoudelijk is het stuk van de formateurs, maar 
hij heeft het op papier gezet. 

De voorzitter legt uit dit stuk voor de raad van 14 juni a.s. te willen agenderen.

Uitgebreid wordt gesproken over:
- Moeten alle fracties instemmen?
- Wat er gebeurt als niet alle fracties mee doen? 
- Wat nu precies een raadsakkoord is? 
- Verschil tussen onderwerpen opnemen in een coalitieakkoord en in een 

raadsakkoord. 
- Is raadsakkoord wel de juiste term?
- Is er wel een raadsakkoord nodig om de intentie te hebben zaken gezamenlijk op 

te pakken?
- Bij een raadsakkoord spreek je de intentie uit om als raad voor bepaalde 

onderwerpen de regie te nemen i.p.v. de regie bij het college te laten.
- Bij een raadsakkoord worden kleine partijen juist monddood gemaakt.
- Een raadsakkoord is een toenadering vanuit de coalitie partijen om gezamenlijk 

aan de gang te gaan.
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De voorzitter stelt aan het einde van de discussie dat op 14 juni a.s. eerst het 
coalitieakkoord, dan het raadsproces wordt besproken, gevolgd door de benoeming 
van de wethouders, nieuwe raadsleden etc. De financiële uitwerking van het 
coalitieakkoord zit bij de kadernota en wordt dus besproken op 5 juli.

8. Mail D66 m.b.t. raadsakkoord
Is betrokken bij agendapunt 7.

9. Overzicht diverse avonden
De heer G. Meijer verzoekt de fractievoorzitters om aan te geven hoe veel personen 
gebruik willen maken van de mogelijkheid om iets te eten tussen de 
informatiebijeenkomst rapport Berenschot en informatiebijeenkomst Kadernota op 23
juni a.s.

10. Invulling diverse gremia
De invulling van de diverse gremia worden doorgenomen. Voor de 
Werkgeverscommissie en de voorzitterspoule (agendacommissie) komt een 
raadsvoorstel op 14 juni a.s.

Voor de Gemeenschappelijke Regelingen worden de volgende raadsvolgers 
aangewezen:
Omgevingsdienst Mw. Glashouwer

Dhr. Groot
GGD NHN Mw. Van Wijk

Dhr. Van Oerle
Veiligheidsregio NHN Mw. Struijf

Dhr. Wiskerke (na 1 jaar mevr. Burger)
Gesubsidieerde Arbeid Dhr. Bakker

Mw. Wagemaker
Regionaal Archief mw. Struijf

Mw. Glashouwer

Mevrouw Van Wijk bespreekt in haar fractie of er animo is om raadsvolger voor de 
Omgevingsdienst te zijn.

11. Samenstelling werkgroep raadscommunicatie
De heer G. Meijer legt uit dat in de vorige raadsperiode er een werkgroep voor de 
raadscommunicatie was. Afgesproken wordt om geen nieuwe werkgroep te vormen 
maar zo nodig zaken in het presidium te bespreken.

De voorzitter geeft aan dat er ook een werkgroep ICT is. Hierin nemen mensen met 
kennis van de ICT deel. Zij wil deze werkgroep graag voortzetten. Het verzoek aan de
fractievoorzitters is om geschikte personen hiervoor aan te melden.

De heer Vonk meldt mevrouw Glashouwer aan. Zij maakte de vorige raadsperiode 
ook deel uit van de werkgroep ICT.

12. Evaluatie verkiezingen 2022
Er is enkele dagen geleden een vragenlijst toegestuurd. Nog niet alle fracties hebben 
kunnen reageren. De vragenlijst zal nogmaals gestuurd worden naar de fracties die 
nog niet hebben gereageerd. Na de zomer wordt dit onderwerp opnieuw 
geagendeerd.

13. Rondvraag
Mevrouw Bredewold kondigt aan met een motie te komen over de verkeersveiligheid 
Bosweg.

Mevrouw Van Wijk heeft nog geen antwoord ontvangen op de vragen over de op- en 
afrit Cornelis Blaauwboerlaan. De vragen zijn gesteld op 19 april jl.

De heer Vonk heeft nog geen antwoord gehad op de mondeling gestelde vragen over 
Aquarius.

De heer Rijnders wil weten wat de stand van zaken is t.a.v. de motie 
Duurzaamheidslening van meer dan 1 jaar geleden.

Mevrouw Van Wijk wil weten wat er nu nog gebeurd n.a.v. de motie loverboys van 
enkele jaren geleden.
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De voorzitter legt uit dat de afgelopen 2 jaar er niet veel is gebeurd op de scholen. 
Op dit moment wordt er voorlichting gegeven over cybercrime en geldezels.

Op 20 juni a.s. zal er alleen presidium zijn indien dit echt noodzakelijk is.

14. Sluiting

Griffier,                                         De voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer                      Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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