
  Adviserende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op donderdag 2 
juni 2022. 
Aanvang van de bijeenkomst: 17:00 uur.  Inloop vanaf 16:50 uur. 
Locatie: Het gemeentehuis van Schagen (de raadzaal) Laan 19, 1741 EA Schagen.  
De officiële bijeenkomst zal voor geïnteresseerden vanaf 17:30 uur ook live te volgen zal zijn via de 
website van de gemeente Schagen. 
Voorzitter: De heer M. (Michiel) Uitdehaag (burgemeester Texel) 
Commissiegriffier: J .(John) Hagens 

 
Wij starten de bijeenkomst om 17:00 uur met broodjes en soep voor alle aanwezigen. 
Om 17:30 uur gaat de officiële vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 
start.  
 
AGENDA 
 
1    Opening en mededelingen. 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept-besluitenlijst kort verslag van de online vergadering van de RRN 
      van 3 februari 2022. 
      Samenvatting: De leden van de RRN wordt gevraagd om de concept-besluitenlijst van de  
      vergadering van 3 februari 2022 vast te stellen.     
       
4    Vaststelling agenda. 
      Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen. 
 
TER ADVISERING 
 
5    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de begroting  
      2023 van het Regionaal Archief Alkmaar. 
      De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren: kennis te nemen van de  
      jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een  
      positieve zienswijze af te geven waarin wordt ingestemd met: 
      1. Het toevoegen van € 3.225 euro aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang  
          van 2,5% van het kostentotaal vormt.  
      2. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,- naar rato, aan de gemeenten. 
 
6    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de begroting  
      2023 van de GGD Hollands Noorden. 
      De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van  
      GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijzen af te geven: 
      1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde  
          resultaatbestemming;  
      2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands  
          Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;  
      3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van  
          de GGD Hollands Noorden. 
 
 
7    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de begroting  
      2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
      De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt voorgesteld om de gemeenteraden te  
      adviseren om: de bijgaande (uitgebreide) voorgestelde gezamenlijke zienswijze af te geven ten  
      aanzien van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
* De voorgestelde zienswijze is te uitgebreid om hier volledig in de agenda te worden overgenomen. 
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8    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de begroting  
      2023 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 
      De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van de  
      Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de bijgaande (uitgebreide gezamenlijke)  
      zienswijze af te geven op de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst  
      Noord-Holland Noord.  
* De voorgestelde zienswijze is te uitgebreid om hier volledig in de agenda te worden overgenomen.   
 
 9   Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de begroting    
      2023 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
      De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: kennis te nemen van de  
      concept jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling  
      Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) en de bijgaande (gezamenlijke)  
      zienswijze af te geven:  
      1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling   
          gesubsidieerde arbeid;  
      2. Geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2023. De raad verzoekt de  
          gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid haar begroting transparanter te maken en  
          de begroting te voorzien van een overzicht van hoe de bijdrage is verdeeld over de diverse  
          onderdelen binnen de gemeenschappelijke regeling. 
 
10   Dit agendapunt kent een tweetal voorstellen met betrekking tot de Regionale  
       Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland.  
       1. Het eerste voorstel betreft een advies met betrekking tot geen wensen en bedenkingen  
       over de nieuwe agenda voor de samenwerking. 
       De RRN wordt voorgesteld de gemeenteraden te adviseren om: op grond van artikel 169, lid 4,  
       Gemeentewet het college te berichten, dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft op de door  
       de colleges vast te stellen Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025. 
       2. Het tweede advies betreft een advies over de financiën van de Regionale  
       Samenwerkingsagenda. 
       De RRN wordt voorgesteld de gemeenteraden te adviseren om: op grond van artikel 169, lid 4,  
       Gemeentewet, de colleges te berichten, dat:  
       1.kennis is genomen van de beëindigingsovereenkomst inzake samenwerkingsovereenkomst  
          voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!; 
       2.voor de uitvoering van de thema’s en gebiedsprogramma’s uit de Regionale Samenwerkings- 
          agenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2025: 
          - voor het programmajaar 2022 het resterende budget van De Kop Werkt! (totaal  
             regiogemeenten € 292.203) wordt ingezet; 
          - voor de periode 2023 t/m 2025 in de (meerjaren) begrotingen 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een  
             bedrag van € 3,50 per inwoner (totaal per jaar € 580.000) wordt gereserveerd. 
        
OVERIG 
 
11  Rondvraag. 
      Tijdens de rondvraag kunnen korte (niet technische vragen worden gesteld) door de  
      aanwezige RRN-leden.  
 
12  Sluiting. 


