
 

 

  

Besluitenlijst van de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op  
donderdag 12 januari 2023 om 18.00 uur in De Kampanje in Den Helder (Middenzaal).  
 
Voorzitter:  de heer M. Sanders 
Commissiegriffier:   mevrouw A. Bruins  
 

 
AGENDA 
 
1. Opening om 18.00 uur (Adviserende vergadering). 
De heer Sanders heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen. 
Mevrouw Bredewold en de heer Soyer hebben zich afgemeld. 

 
3. Spreekrecht burgers. 
Geen sprekers. 
 
4. Vaststelling concept verslag van de vergadering van de RRN van 17 november 2022. 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak Wijziging Wet gemeenschappelijke 

regelingen in Noord-Holland Noord. 
De RRN wordt gevraagd de raden te adviseren:  
- het Plan van Aanpak implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 2022-2024 in 

Noord-Holland Noord vast te stellen c.q. daar mee in te stemmen; 
- de Regietafel opdracht te geven voor de regievoering op/uitvoering van het Implementatietraject 

“Wijziging gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de Wgr”. 
 
Mevrouw Van den Heuvel, secretaris van de Regietafel Noord-Holland Noord, geeft een korte 
presentatie over het plan van aanpak en het implementatietraject. Waar gewezen wordt op regionale 
raadsbijeenkomsten wordt de RRN bedoeld. De openbare RRN-vergaderingen kunnen door 
belangstellende raadsleden worden bijgewoond. Voor de zomer van 2023 wordt de volgende stap 
gezet. Besluitvorming vindt plaats in de afzonderlijke raden. 
De voorzitter vraagt of dit voorstel als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raden kan. De RRN stelt 
unaniem dat dit voorstel als hamerstuk naar de raden kan. 

 
7. Rondvraag. 

 
8. Sluiting (Adviserende vergadering).  

 
Vervolgens gaat de bijeenkomst verder als een informerende bijeenkomst.  

 
9. Opening (Informerende vergadering). 
 
10. Presentaties Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verzorgde na een organisatiebrede presentatie door de 
directeur, de heer Foppe, parallelle presentaties over de volgende actuele onderwerpen stikstof,  
energietransitie en ondermijning. De presentaties zullen worden toegezonden. 


