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001 Opening en mededelingen 

 De voorzitter, burgemeester Van Kampen, opent de vergadering en heet allen welkom, in het 
bijzonder de belangstellenden en de directies en ambtelijk medewerkers van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen. Mededelingen:  
• De griffiers hebben toegezegd intern vervanging te regelen voor de volgende keer.  
• Aangezien de heer Schuiling portefeuillehouder Financiën is zal hij zo nodig ook vragen 

kunnen beantwoorden. 
• Bij aanvang van de vergadering zijn nog niet aanwezig: de heer S.M. Lensink (CDA), de 

heer H.E. van Gameren (LADA), mevrouw I.D. Sijbenga-van den Outenaar (Progressief 
Hollands Kroon), de heer J.A. Eelman (Eiland Belang - komt later). 

• Bericht van afwezigheid is ontvangen van: zie boven. 
• De griffiers krijgen complimenten; dank ook aan de medewerkers en iedereen die z’n 

best heeft gedaan de stukken voor deze vergadering voor te bereiden en aan te leveren. 
• De voorzitter geeft een groot compliment aan de lokale fracties van Den Helder, nu zij 

samen zijn gegaan en 1 woordvoerder hebben gekozen. 
 De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) gaat vandaag adviseren over de begrotingen 

van de gemeenschappelijke regelingen. Een uitgewerkte agenda met door de 4 
gemeenten opgestelde zienswijzen ligt voor. 

   

002 Spreekrecht burgers 

 Er heeft zich geen spreker gemeld. 
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003 Vaststelling conceptbesluitenlijst en conceptverslag vergadering 7 april 2016 

 Bij het beknopt verslag is een tekstwijziging voorgesteld door het CDA. Met inachtneming van 
deze wijziging worden de verslagen vastgesteld.  
 
De wijziging behelst een zinsnede op blz.2: “Bij punt 1 van het document missen ze hier en 
daar wat consistentie in de ‘ja, tenzij’ formulering. Bij punt 2, de investeringslijst, geldt datzelfde 
voor ‘nee, tenzij’”. Dit te vervangen door: “Bij punt 1 van het document is het CDA akkoord, mits 
op de consistentie gelet wordt bij de uitvoering. Bij punt 2, de investeringslijst, is het CDA niet 
akkoord, tenzij er voldoende aandacht komt voor evaluatiemomenten.” 

  

004 Vaststelling agenda 

 
 
 
 
 
toezegging 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Van 18.30-19.15 uur zal worden gepauzeerd. 
 
Mevrouw Biersteker spreekt namens de CU uit terugkoppeling te missen van de besluiten in de 
afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van convenant en ambitiedocument De Kop Werkt. 
Ze zou het handig vinden te weten hoe daarmee om te gaan. De voorzitter belooft hier bij het 
eind van de vergadering op terug te komen en de afzonderlijke bevindingen te duiden. 

  

005 Voorstel tot vaststellen zienswijze op de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toezegging 

De voorzitter geeft aan dat de colleges hierin unaniem zijn. Ze vraagt of de RRN kan 
instemmen dat het advies in deze vorm naar de gemeenteraden wordt gebracht. 
De heer Kröger leest dat Texel over de indexering van 1,93% een afwijkende mening heeft. Hij 
hoort graag wat de consequenties kunnen zijn van deze aanvullende zienswijze. 
De heer Van der Laan wil graag weten hoe de zienswijzen tot stand zijn gekomen. 
 
De heer Eichhorn vraagt wat het gevolg voor de gemeenten is van het eventuele opzeggen van 
de huurcontracten door andere huurders van archiefruimte bij het RHCA. Moeten de Noordkop-
gemeenten straks structureel meer gaan betalen? Ook de heer Wouters vraagt toelichting over 
de €0,30 extra bijdrage in verband met opzegging van huurcontracten. Hij vindt in de zienswijze 
niet terug dat hier iets mee gedaan wordt.  
 
Op technische vragen komt per mail - via de griffiers - antwoord vanuit de organisatie, geeft de 
voorzitter aan. 

 Op de vraag van de heer Van der Laan over de procedure van totstandkoming van de adviezen 
licht de voorzitter toe dat de ambtenaren de GR’n onderling hebben verdeeld. De adviezen met 
zienswijzen bij elke GR hebben zij gezamenlijk voorbereid. Die zijn daarna naar de afzonderlijke 
colleges gegaan, die daarover elk een besluit hebben genomen. De regiocommissie bespreekt 
vandaag deze adviezen en bepaalt of ze in deze vorm door de colleges aan de eigen raden 
kunnen worden aangeboden. Die maken zelfstandig hun afwegingen over de adviezen, en 
kunnen eventueel nog amenderen, ook al zou de voorzitter dat heel jammer vinden. Ze 
adviseert de raden alléén met een amendement te komen, als het echt niet anders kan. 

 Mevrouw Vlietstra vraagt, kijkend naar de zienswijzen, wat er gebeurt met de opmerkingen en 
bemerkingen, en of de leden van de RRN dan nu een conceptmotie of -amendement moeten 
indienen, als ze het ergens niet mee eens zijn. 
De voorzitter legt uit dat de RRN nu de zienswijzen bespreekt. In de eigen raad kunnen de 
leden een amendement of motie indienen. De voorzitter dringt er nogmaals op aan van deze 
mogelijkheid zo min mogelijk gebruik te maken. 

 

 

 
De heer Schuiling beantwoordt de vraag van de heer Kröger over de 1,93% indexering: er is 
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toezegging 

een afspraak gemaakt dat het archief eigenlijk een verlengstuk is van de taken die je als 
gemeenten al hebt. Om efficiency- of andere redenen is besloten dat elders onder te brengen. 
Als gemeenten meer geld krijgen via het gemeentefonds, moeten ze die loon- en 
prijscompensatie ook doorgeven aan die verbonden partij, volgens het principe ‘trap-op-trap-af’.  
Dat is niet altijd 1op1, maar zo hoort het wel. We moeten niet vergeten dat het archief 
buitengewoon belangrijk werk verricht, wat onze gemeenten bij wet is opgedragen. Volgens 
allerlei protocollen worden de stukken bij het regionale archief goed opgeslagen. Op het 
moment dat je het niet op orde hebt, wordt door de inspecteur ingegrepen. Uitgangspunt van de 
GR is dus dat de loon- en prijscompensatie vanwege inflatie ook doorgegeven wordt aan de 
verbonden partijen.  
Ter toelichting op de vragen van de heren Eichhorn en Wouters verklaart de heer Schuiling dat 
bij het archief de reservepositie niet erg sterk is. Het lukt de directie succesvol te zorgen voor 
werving van extra inkomsten door ruimte te verhuren. Bij meer huurders betekent het dat de 
gemeenten minder hoeven te betalen, maar als een derde de huur opzegt betekent het wel dat 
van de gemeenten extra bijdrage wordt gevraagd. Dat is in dit geval die €0,30 per inwoner. Als 
compensatie gevonden kan worden, doordat bijvoorbeeld een derde partij tijdelijk ruimte huurt, 
dan kan dat betekenen dat die €0,30 niet geheel hoeft te worden bijgedragen. 
De voorzitter zegt toe dat dit antwoord ook per mail wordt toegezonden. 

  
De heer Kröger is nog niet gerustgesteld over de indexering. Hier in de RRN leg je de basis, 
maar wat zijn de gevolgen als de raad van Texel er ‘nee’ tegen zegt?  
De heer Schuiling legt uit dat deskundige rekenmeesters tot dit getal van 1,93% zijn gekomen. 
Diezelfde index hanteert ook de Veiligheidsregio (VR). Dat kun je als RRN dan eigenlijk niet ter 
discussie stellen, vindt de heer Schuiling. De heer Kröger is benieuwd wat dan voor de Texelse 
rekenmeesters aanleiding was om de 1,93% toch af te wijzen.  
De heer Schuiling herhaalt dat dit afwijken een politieke uitspraak is, niet rekenkundig. 

 De heer van der Laan heeft begrepen dat Texel recent gaat toetreden en in het verleden 
bepaalde afspraken had. Zij hikken nu tegen de index aan, maar het lijkt hem weinig zin hebben 
zo’n zienswijze in te dienen, als dit toch wordt overruled door de andere 3 gemeenten.   
De heer Schuiling verduidelijkt dat ze hebben gezegd niet in elke GR een andere regeling te 
moeten willen treffen. Bij alle 17 gemeenten is het percentage door de colleges besproken. 
Gemeente Texel gaf te kennen bij haar standpunt te blijven.  

  
conclusie De gehele RRN is akkoord met instemming met de jaarstukken 2015 en de 

programmabegroting 2017 van RHCA onder uiting van de genoemde zienswijzen.  
De Texelse vertegenwoordiging geeft aan een aanvullende zienswijze te zullen indienen waarin 
zij niet akkoord gaan met de in de begroting opgenomen indexering van 1,93%. 

  
006 Voorstel tot vaststellen zienswijze op de jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en 

programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden 
 De heer Heddes geeft aan dat het college van gemeente Schagen een ander standpunt heeft 

ten aanzien van besluitpunt 2 onder b. Zij gaan wél akkoord met de verhoging van de 
incidentele gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de mobiliteitspool van €150.000. De 
PvdA-fracties van Texel, Hollands Kroon en Schagen geven aan met dit afwijkende standpunt 
in te stemmen. Er is waardering voor wat er allemaal bij de GGD gebeurd is aan bezuinigingen 
en verhuizing, en zij willen niet dat het vinden van deze kosten binnen de eigen begroting ten 
koste van de primaire processen van de GGD zou kunnen gaan. Voorstel is dus dat laatste 
stukje door de gemeentes te laten bijdragen.  

 Mevrouw Bredewold sluit zich aan bij de heer Heddes. Gezien de afspraken met de GGD over 
obesitas, drugs&alcohol, enz., zou het opvangen van die kosten binnen hun eigen begroting “de 
achterdeur uit” zijn. Ze geeft de andere leden in overweging dit standpunt eveneens te steunen. 

 

 

 

De heer Schuiringa meldt dat de stukken van de GGD bij de VVD enkele vragen oproept. 
Bijvoorbeeld, of jeugdzorg wel een wettelijke taak voor hen is. En of er wel iets gedaan wordt 
aan het hoge ziekteverzuim van 6,2%. Bij de mobiliteitspool is hen niet duidelijk waarom de 
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toezegging 

gemeenten die kosten niet moeten dragen; het UWV geeft immers wél €150.000 aan de GGD. 
Vraag is dan ook of het Individueel Keuzebudget een wettelijke regeling is.  
De accountant geeft opdracht het bedrag in 1x te verwerken, maar als die opdracht er niet was, 
hoe had de GGD het dan opgelost, wil de VVD ook nog weten.  
De voorzitter geeft aan dat de eerste 2 vragen via de griffiers schriftelijk worden beantwoord. 

 De heer Wouters vindt het argument dat de heer Heddes en mevrouw Bredewold noemen, dat 
het ten koste van de primaire processen van de GGD zou gaan, niet zo sterk. Hij is benieuwd 
wat voor de portefeuillehouders het argument is om als gemeenten niet die €150.000 bij te 
willen dragen. Mevrouw Van Gent legt uit dat in ieder geval de 3 colleges in de Kop hebben 
besloten zich te houden aan de harde afspraken om uiterlijk tot eind 2015 te financieren, en 
daar de GGD aan te houden. M.b.t. het incidentele Individueel Keuzebudget van €780.000 zegt 
de wethouder dat dit een wettelijke regeling is, waar je dus niet aan ontkomt. 

 De heer Blonk vult namens gemeente Schagen aan dat bij een organisatie waar 80% van de 
begroting naar personeelskosten gaat, en die bovendien is verhuisd en al zoveel heeft moeten 
bezuinigen, het moment is bereikt dat je aan de kwaliteit komt. Dit feit heeft het college in de 
discussie aan de gemeentesecretarissen meegegeven. Het doorvoeren van alle veranderingen 
loopt al 2 jaar en zou eind dit jaar pas klaar zijn, dus zij vinden dat de gemeenten de rest-post 
van €150.000 voor lief moeten nemen. Er was ook al geen 100% garantie dat het budget 
voldoende zou zijn, en de gevolgen lopen nog een aantal jaren door. Je kunt volgens de heer 
Blonk dus niet maken te zeggen dat je het maar in je risicoparagraaf moet zetten. 

 

 

 

 

toezegging 

 
De heer Schuiringa meent, als je de €780.000 in 1x wegschrijft, je dan voor het jaar erop 
€780.000 overhoudt. Verder vindt hij de brief met het advies van het DB onduidelijk. De 
voorzitter legt uit dat de eenmalige uitgave van €780.000 in 2017 niet betekent niet dat er geld 
overblijft. Over de briefwisseling komt schriftelijk antwoord. 

  
De heer Heddes daagt allen uit mee te gaan met het voorstel van Schagen. De heer Wouters 
maakt de procedurele opmerking dat het er in de RRN nu om gaat ‘onze mind op te maken’.  
Ook hij wil dat de GGD goed functioneert, maar kan nu niet echt een goed oordeel vellen. Wel 
wil hij voorkomen het te laten aankomen op discussie in de raad. Wie meent dat de argumenten 
van de anderen valide zijn, kan dat thuis goed uitleggen. Als leden meer informatie nodig 
hebben, kan dat nu uitgesproken worden. De heer Heddes wil het voorstel nog wel kunnen 
toetsen aan een aantal andere dingen. Hij hoorde nu dat de afspraken misschien wat minder 
stellig zijn dan gedacht, dus hij kan nu nog niet zeggen of Den Helder akkoord gaat, al verwacht 
hij dat Den Helder erin mee zal gaan.  

 Mevrouw De Groot noemt het een ‘duivels dilemma’. Je wilt allemaal dat de gezondheidszorg 
goed uitgevoerd wordt, én dat het personeel goed behandeld wordt. Ze wil hier ook nog wel 
even over nadenken, en roept allen op dat in de eigen raad te agenderen. Zij zal het in elk geval 
op Texel ter discussie stellen. 

 Mevrouw Vlaming wijst erop dat het incidenteel geld is. Dat moet je niet vermengen met 
structureel geld voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Als daar een tekort is moet de 
GGD daar op een ander moment met een ander voorstel op terugkomen, stelt ze. 

 De heer Kröger oppert de deskundige, de directeur van de GGD, aan het woord te laten, om de 
spraakverwarring weg te nemen. De voorzitter denkt dat wethouders Blonk en Van Gent 
voldoende duidelijk zijn geweest. 

 De heer De Groot reageert op mevrouw Vlaming (van het CDA) met de opmerking dat ook 
incidentele uitgaven betaald zullen moeten worden. De CU is het van harte eens met het 
standpunt van Schagen over de €150.000 en met wat de PvdA daarover heeft gezegd. 
Tegen de heer Heddes zegt hij nog geen motie te hebben gezien, dus nog niet kan stemmen. 

 De heer Blonk wijst mevrouw Vlaming erop dat de kans groot is dat het ook nog in 2017-2018 
doorloopt. Dat lijkt hem toch wel structureel.  

  
 De heer Plug (directeur GGD) verduidelijkt dat het UWV die kosten doorbelast; de GGD moet 

de uitkeringen gewoon doorbetalen. Zij komen hier nu vroeg mee, maar het is een vraagstuk 
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van alle GR’n. Voor de GGD is het heel lastig, naast de uitdaging die de gemeenten hen willen 
opdragen, dat er ook al een autonome verlaging van hun inkomsten speelt doordat er o.a. 
minder kinderen geboren worden. Al die bezuinigingen (€600.000) moeten ze ook al opvangen, 
dus er is echt geen enkele rek meer. 

 

 

 

 

 

 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezige RRN-leden de zienswijze van het college van 
Schagen steunt, inhoudende dat de €150.000 voor de mobiliteitspool niet binnen de begroting 
van de GGD behoeft te worden opgevangen (aanpassing van de zienswijze onder 2b).  
Vóór steun spreken zich uit: mevrouw De groot, de heer Pankras, de heer Vriend, de heer 
Teerink, de heer Kröger, de heer Van Dongen, de heer Wouters, mevrouw Van Driesten, de 
heer Vermooten, de heer Eichhorn, mevrouw Dol, de heer Vlaming, de heer Klut, mevrouw 
Vlietsra, mevrouw Biersteker, de heer De Groot, de heer Veltkamp, de heer Van der Laan, de 
heer Heddes. Tegen zijn: de heer Zegeren, mevrouw Vlaming, de heer Lensink, de heer Bazen, 
de heer Schuiringa, de heer Klopstra, mevrouw Koot, de heer De Knijf, mevrouw Bredewold. 

conclusie De commissie adviseert de raden positief over bovenstaand voorstel van gemeente Schagen,  
met een meerderheid van 304 tegen 177 stemmen. In het advies over de jaarstukken 2015 en 
herziene begroting 2016 wordt de uitzondering van het onderdeel mobiliteitspool geschrapt. 

 

 

 

toezegging 

 
De heer Eichhorn vraagt hoe de telling gaat nu een aantal leden afwezig is. De voorzitter 
bevestigt dat die niet meetellen. De RRN is eigenlijk nog in opbouwfase, maar er zouden 
vervangers moeten worden gekozen. De griffiers gaan dit voor de volgende keer regelen. 

  
 Bij de programmabegroting 2017 dringt de heer Schuiringa aan toch nog eens goed te kijken 

naar de €780.000 die incidenteel overblijft. De €77.000 tekort in die begroting kan in zijn ogen 
uit dat overschot worden gedekt. De voorzitter benadrukt dat dit geld niet over is.  
De heer Plug legt uit dat dit te maken heeft met een systeemaanpassing in de uitbetaling van 
het vakantiegeld. Dat gebeurt nu per kalenderjaar. De lasten die je uit 2016 hebt opgebouwd 
moet je administratief naar voren halen en kun je nooit meer inhalen. 

  
conclusie De commissie adviseert de gemeenteraden – met inachtneming van bovenstaande conclusie - 

positief over de zienswijzen m.b.t. jaarrekening 2015, herziene begroting 2016 en 
programmabegroting 2017 van de GGD 

  
 

007 
 
Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de GR GGD Hollands Noorden 
 

 De heer Eichhorn brengt de motie van gemeente Castricum – tegen het niet voorleggen aan de 
raden van tussentijdse begrotingswijzigingen die budgetneutraal verlopen - onder de aandacht. 
De fracties van GroenLinks steunen deze motie, want zij willen als raden óók over budget-
neutrale begrotingswijzigingen iets te vertellen hebben. 
Mevrouw Vlaming geeft aan dat het CDA deze motie niet steunt. Vanwege de snelheid zijn zij 
akkoord dat begrotingswijzigingen die budgetneutraal zijn niet langs de raden gaan. Wel vragen 
zij aandacht voor de verantwoording en uitvoering passend binnen het beleid. 

 Mevrouw Vlietstra is wel voor steunen van de motie, want als je die begrotingswijzigingen niet 
meer aan de gemeenten voorlegt loop je er alleen maar achteraan. Als raden wil je grip houden 
en kunnen controleren hoe de programma’s per budget worden uitgevoerd. Ook wil je daarover 
kunnen communiceren met de burgers en hen laten participeren.  

 
 
 
 
 
toezegging 

De heer Schuiringa geeft aan dat de VVD kan instemmen met de derde wijziging van de GR, 
behalve met het niet meer aan de raden voorleggen van budget-neutrale begrotingswijzigingen. 
Zij steunen dus motie Castricum.   
De heer Eelman is zojuist binnen gekomen. 
 
De voorzitter zegt toe met de colleges te overwegen de motie Castricum opnieuw te bespreken 
en aan de raden voor te leggen die te ondersteunen, mede omdat dit ook naar de andere GR’n 
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wordt doorgetrokken.  
 De heer Wouters geeft namens de lokalen Den Helder aan dat ook zij de motie steunen, om als 

gemeenteraden ook binnen budgetneutraal verloop toch grip te houden. Hij vraagt tevens 
aandacht om dit eveneens voor alle andere GR’n te laten gelden. 

 De heer Kröger meldt dat de 4 lokale vertegenwoordigers van Schagen er ook zo over denken.  
 Mevrouw Biersteker geeft namens de CU dezelfde opvatting aan. Ook zij benadrukt dat ze deze 

mening voor alle GR’n willen doen gelden. 
 Mevrouw De Groot wil namens lokale partijen Texel eveneens de motie Castricum opnemen in 

het voorstel naar de raden. 
 De heer Van der Laan zegt dat de PvdA-fracties de motie niet steunen, want de GGD moet 

slagvaardig kunnen handelen. Er zijn in hun optiek voldoende mogelijkheden voor rekening en 
verantwoording achteraf, en de kaders met indicatoren voor de maatschappelijke effecten 
stellen de raden al bij de begroting vast. Zij vinden het niet nodig extra regels op te leggen. 

 In de beleving van mevrouw Vlaming geldt toch voor alle gemeenten dat deze werkwijze van 
het niet voorleggen aan de raad van begrotingswijzigingen die budgetneutraal verlopen 
gebruikelijk is.  
Wethouder Blonk legt uit dat het voorstel is ingestoken voor een efficiëntere werkwijze. Als 
colleges zijn ze inderdaad ook gewend te schuiven binnen de programma’s. Natuurlijk moeten 
de raden daarover tussentijds geïnformeerd worden, maar het voorleggen aan de raden kost 
erg veel tijd. De colleges willen de efficiënter werkwijze bij de GGD van harte bepleiten.  

 De heer Wouters is ook voor snelheid, maar ziet hier duidelijk het manco van GR’n bloot 
komen. Aan de gemeenteraad is zo’n wijziging in de eigen begroting snel toegelicht, meestal 
via een Raadsinformatiebrief. In de GR geef je eigenlijk die verantwoording over aan een 
privaat-publieke regeling. Ze ondersteunen de motie dus van harte, ook omdat omgaan met 
publiek geld goed geregeld moet worden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
conclusie 

De voorzitter vraagt wie van de aanwezige leden voor invoegen van motie Castricum bij het 
raadsvoorstel. Die houdt in dat begrotingswijzigingen die budgetneutraal zijn (geen gevolgen 
hebben voor de gemeentelijke bijdrage) wél aan de raden moeten worden voorgelegd.  
Vóór de motie spreken zich uit: mevrouw Biersteker, de heer De Groot, de heer Klut, mevrouw 
Vlietstra, mevrouw Dol, de heer Eichhorn, de heer Vlaming, de heer Schuiringa, de heer 
Klopstra, de heer Wouters, de heer De Knijf, de heer Teerink, de heer Eelman, de heer 
Vermooten, de heer Kröger, de heer Vriend, de heer Van Dongen, mevrouw De Groot, 
mevrouw Koot, mevrouw Van Driesten. De overige aanwezigen zijn tegen.  
Dit komt neer op een meerderheid binnen de RRN van 276 tegen 207 stemmen die motie 
Castricum – budget-neutrale begrotingswijzigingen wél aan de raden voorleggen - aan de 
zienswijzen wil toevoegen. Verder zijn de leden akkoord met het voorstel tot vaststellen van de 
3e wijziging van de GR GGD Hollands Noorden. 

  
 
008 

 
Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2015 en 
de programmabegroting 2017 van de RUD 
 

 De heer Lensink wijst op de flexibele schil die beoogd was op 10%, maar nu slechts 6% is. Hij 
constateert dat het hoge ziekteverzuim mede door de hoge werkdruk wordt veroorzaakt en 
maakt zich zorgen over de taakuitvoering bij de provincie, mede omdat er komend jaar allerlei 
wettelijke veranderingen aan komen (omgevingswet). Hij verbaast hij zich dat hierover niets in 
de zienswijze is opgenomen.  

 Wethouder Groot antwoordt dat de sterke toename van de werkdruk met name door de 
economische ontwikkeling wordt veroorzaakt. Meer activiteit betekent nu eenmaal meer 
handhaving. Ook is tegelijkertijd de taakstellende bezuiniging ingevoerd, dus het is begrijpelijk 
dat het gaat ‘kraken’. Vorige winter is vanuit het DB al aangekaart dat dit mis zou gaan, vandaar 
dat ze blij zijn dat er structureel wat meer ruimte komt via de inflatiecorrectie (de 1,93%). De 
brief van de provincie over de problemen kwam pas op het laatste moment, en er wordt al van 
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alle kanten geprobeerd die zorg weg te nemen, geeft de wethouder aan.  
  
conclusie De RRN adviseert hierna de raden positief over de voorliggende zienswijzen betreffende 

jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de RUD. 
  
 Pauze. 
  
 Tijdens de pauze zijn de uitslagen van beide stemmingen nageteld en via wegingsfactor 

berekend. Die uitslagen zijn bij de desbetreffende agendapunten genoteerd als conclusies.  
Bij motie Schagen waren 481 stemmen uitgebracht; bij motie Castricum 483.  

  
 
009  

 
Voorstel tot vaststellen gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken, ontwerp begroting 
2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
 

 De heer Pankras vraagt m.b.t. de interne beheersing of er een verbeterplan is of komt voor de 
genoemde zaken die beter zouden kunnen of moeten. En wanneer dat gereed zal zijn. 

 De heer Klut vraagt aandacht voor het signaal dat ambulances gedurende hun ritten regelmatig 
moeten leuren met patiënten, omdat er in de nabije ziekenhuizen geen plek voor is. Hij roept op 
deze zorgen te delen en hier vanuit de RRN aandacht voor te vragen, alsmede druk uit te 
oefenen op de besturen van de ziekenhuizen om hier verandering in te brengen.  

 De heer Veltkamp leest hier dat de 4 colleges hebben ingestemd met de ontwerpbegroting, 
maar gisteren is een mail van de portefeuillehouder van Texel ontvangen dat in het 
voorliggende voorstel een belangrijke zienswijze ontbreekt, namelijk over de ingroeiregeling 
2017. Hij vraagt hoe dit mogelijk is. Naar aanleiding van dit bericht stelt hij namens de Texelse 
fracties voor alsnog een zienswijze toe te voegen om in de begroting van de VR 2017 recht te 
doen aan de oorspronkelijk ingebrachte ingroeiregeling.  
De voorzitter verontschuldigt zich; ze had vooraf had moeten melden dat deze zienswijze 
ontbreekt; de opmerking van de heer Veltkamp over het ontbreken van de zienswijze van Texel 
is dan ook terecht. Ze licht toe dat vanuit de diverse colleges nog wat opmerkingen kwamen op 
de formulering van het voorstel, waardoor het wat verlaat was en toen rechtstreeks naar de 
commissie is gebracht. De afzonderlijke colleges hebben er dus niet echt een besluit over 
kunnen nemen, maar er is wel akte genomen van het afwijkende standpunt van gemeente 
Texel ten aanzien van de ingroeiregeling. Deze gang van zaken is een voorbeeld van het feit 
dat de RRN er nog niet helemaal is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toezegging 

De heer Schuiling gaat eerst inhoudelijk in op de GR van de VR. Zoals ook bij het archief is 
aangegeven heb je met de VR helemaal een aantal taken die ver uitstijgen boven wat 
individuele gemeenten kunnen presteren. Als je kijkt naar het omvangrijke takenpakket, en dat 
dit samenvalt met reorganisatie bij de brandweer, met daarbij ook nog nieuwe huisvesting naast 
de regionalisering, is het knap dat toch een flinke besparing wordt bereikt. Terecht ligt er wel 
een aantal opmerkingen van de accountant waar je mee aan de gang moet. Voor een groot 
deel is al door de colleges aangegeven - zoiets komt in gesprek tot stand - waar we in 2016-
2017 zeer alert op moeten zijn. Dat is met name de automatisering, en de zeer ingewikkelde 
discussie over de landelijke meldkamer. Dit laatste raakt direct de dienstverlening en veiligheid 
van onze burgers. Ook moet nog eens goed worden gekeken of de afspraken over de 
brandweerhuisvesting wel de juiste zijn geweest. Er staat dus voorlopig nogal wat te doen, en 
afgesproken is die aandachtspunten dit jaar 1 voor 1 met de accountant te bespreken.  

  
De oproep van de heer Klut over de ziekenhuizen nemen de colleges ter harte, belooft de heer 
Schuiling. De voorzitter vult aan dat de VR hier al rechtstreeks op heeft gereageerd. Het leuren 
met patiënten is misschien landelijk wel het beeld, maar in onze regio is daar vrijwel geen 
sprake van, hebben zij verzekerd. 

 

 

 
De heer Schuiling vertelt, naar aanleiding van hetgeen de heer Veltkamp naar voren bracht, iets 
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toezegging 

meer over het tot stand komen van de ingroeiregeling. Toen ze gingen nadenken over de 
financiële consequenties die de regionalisering van de brandweer had voor de VR en de grote 
discussie die ontstond over berekening van de individuele bijdragen kwamen ze er op 
bestuurlijk niveau niet helemaal uit. Er is toen een onafhankelijke commissie van deskundigen 
gevraagd daarover de besluitvorming voor te bereiden. De uitkomst van hun berekeningen was 
dat een aantal gemeenten per jaar per inwoner boven de €15 extra zou moeten bijdragen. Uit 
de overwegingen hoe daar mee om te gaan kwam het voorstel dat je je zou kunnen oriënteren 
aan de systematiek die het gemeentefonds hanteert. Dat zou betekenen: als de stijging per 
inwoner hoger is dan €15, dan zou je daar een maximum aan moeten verbinden. Met wat de 
gemeenten in 2014 afdroegen zijn de deskundigen gaan rekenen. Voor Texel kwam daaruit dat 
hun bijdrage meer dan €15 per inwoner zou stijgen, namelijk afgerond €31. Conform het advies 
van de commissie waar de heer Alders deel van uitmaakte – over brandweerzorg - en 
overeenkomstig de besluitvorming in het AB van de VR is die grens van €15 gehanteerd, als 
ingroeiregeling over 2 jaar. Voor komend jaar zou dan nog sprake zijn van €1 compensatie. De 
heer Schuiling meent na lezing van de zienswijze van Texel dat er sprake is van een 
misverstand. Het lijkt erop dat zij er van uit gaan dat het referentiejaar 2014 2x van toepassing 
is, maar die opvatting over de ingroeiregeling strookt niet met zoals die is bedoeld en ook bij het 
gemeentefonds wordt toegepast. Hij zal nog separaat een verklarende tekst doen toekomen om 
dit nader uit te leggen. Van de bijna €1 die Texel nog gecompenseerd kan krijgen, zou 
eventueel kunnen worden afgezien. Kortom: de colleges kunnen niet instemmen met de tekst 
van Texel, want dan ontstaat een gat in de toepassing van het gekozen ingroeimodel.  

 De heer Veltkamp maakt de kanttekening dat in 2015 een heel andere regeling werd 
gehanteerd; toen was Texel zelfs voordeelgemeente.  
Mevrouw De Groot vraagt in dit kader of de gekozen systematiek naar aanleiding van 
vaststelling in de commissie Alders tot stand is gekomen, of wettelijk is vastgesteld. 

 De heer Schuiling antwoordt mevrouw De Groot dat het een bestuurlijke uitspraak is. Het advies 
van de commissie was dat je er op deze manier mee om kon gaan als het zou leiden tot 
enorme fluctuaties. Die bestuurlijke afspraak is later bevestigd in het AB.  

 Aan de heer Veltkamp legt de heer Schuiling nader uit dat voor 2016, met als referentiepunt het 
jaar ervoor, de ingroei uitkwam op €16. Voor 2017 met als referentie 2016, inclusief die 
verwerkte korting, blijft er dan nog een korting van €0,67 per Texelse inwoner over.  

 

 

 

 

toezegging 

De heer Veltkamp constateert dat de raad van Texel anders was geïnformeerd. Als het dan 
werkelijk over minder dan €1 gaat hoeft er wat hem betreft hier in de RRN niet meer over 
gepraat te worden.  
De voorzitter begrijpt dat de informatie nog maar zeer recent bekend is. Ze constateert wel dat 
Texel de uitleg nog graag ontvangt, maar hier niet expliciet verzoekt hun zienswijze te steunen.  

  
conclusie De RRN besluit hierna unaniem positief de raden het voorstel tot vaststellen van de 

gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2015, de ontwerpbegroting 2017 en de 
meerjarenraming 2019-2010 ongewijzigd voor te leggen.  

  
010 
 
toezegging 

Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Biersteker aan het begin van de vergadering om 
terugkoppeling van de besluiten in de afzonderlijke raden over convenant en ambitiedocument 
De Kop Werkt zegt de voorzitter toe die duiding via de griffiers over de mail toe te zenden. 

011 Sluiting  

 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.26 uur.  
  
 

 

Afkortingen: GR = gemeenschappelijke regeling, RHCA = regionaal historisch centrum Alkmaar, RRN = 
regionale raadscommissie Noordkop, RUD = regionale uitvoeringsdienst, SAR = search and rescue, VR = 
veiligheidsregio 


