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Afwezig met kennisgeving 

Mevrouw E.M.M. Vlietstra (D66, Hollands Kroon), de heer B. Zegeren (CDA, Texel), de heer J. Vlaming (GroenLinks, Texel), de heer 
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001 Opening en mededelingen 

 De voorzitter – burgemeester Uitdehaag - opent de vergadering en heet allen welkom. 

  De voorzitter somt namen op van afmeldingen en vervangers.   

  Hij wijst op de bordjes in de zaal met wifi-code en wachtwoord (De Kampanje Zakelijk,  

K@mp@nje63). 
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002 Spreekrecht burgers 

 Er zijn geen publieke insprekers. 

003 Vaststelling conceptbesluitenlijst en conceptverslag vergadering 2 juni 2016 

 

 

toezegging 

Bij blz.1, onder ‘aanwezig’ (van de besluitenlijst) vraagt mevrouw De Groot de lokale partijen op 

dezelfde manier – dus met hun naam - te vermelden als de landelijke partijen.  

Nadat de voorzitter dit heeft toegezegd worden besluitenlijst en verslag vastgesteld. 

  

De voorzitter vraagt eventuele wijzigingen bij voorkeur vooraf door te geven. 

  

004 Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

005 Regionaal ruimtelijke-economisch programma De Kop Werkt! 

 Vier sprekers presenteren de eerste resultaten van de intensieve samenwerking. Per 

onderwerp kunnen vragen worden gesteld. De presentaties worden digitaal beschikbaar 

gesteld. 

  

 Wethouder Meskers geeft eerst een korte inleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

procedure 

April dit jaar is afgesproken in te zetten op regionale samenwerking. In mei 2016 is de opdracht 

vastgesteld. Dit wordt het jaar van de doorbraak. Nu is de uitdaging er een succes van te ma-

ken. In 2017 en 2018 is tweemaal €15 miljoen beschikbaar, en de provincie draagt hetzelfde bij. 

De 4 verschillende bestuursopdrachten moeten als eindresultaat een weerbare regio opleveren, 

geen krimpregio. Ze vallen uiteen in 55 projecten. De opzet van de projectorganisatie was 

lastig, want het moet binnen de bestaande capaciteit. Het is de kunst de totale voorbereiding 

parallel te laten lopen met het overleg met de provincie en een optimaal samenspel te 

organiseren zonder een procedurele moloch te worden. In samenspraak met de provincie zal 

de sturing vanuit de regionale raadscommissie (RRN) zich vooral toespitsen op het leggen van 

een meetlat naast alle projecten, waarmee efficiënt en doelmatig de eindresultaten zijn te 

toetsen. Die meetlat wordt als oplegger bij de SOK aangeboden.  

 

De wethouder doet geheel vrijblijvend een voorzet voor de procedure: de RRN beoordeelt de 

kaders; dat leidt tot advies aan de gemeenteraden; en dat is vertrekpunt voor de definitieve 

samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarna wordt eens per jaar verantwoording afgelegd over 

hoe het geld is ingezet en wat de resultaten zijn. Planning is dat de stuurgroep die opzet op 24 

november 2016 vaststelt, en dat de RRN advies uitbrengt in haar vergadering van 1 december 

2016, om vervolgens in de afzonderlijke raden te kunnen vaststellen. 

Vragen/ 

reacties 

 

Mevrouw Vlaming wil weten of ze de afzonderlijke projecten ook meenemen in de jaarschijf en 

apart inzichtelijk maken. De heer Meskers bevestigt dat de SOK vergezeld van de 55 projecten 

naar de raden komt. Per bestuursopdracht zijn de criteria dan helder in beeld, is de bedoeling.  

 

verzoek De heer Van der Laan vindt eenmaal per jaar verantwoording afleggen wat mager. Hij ziet dat 

liever 3x per jaar, dus ook bij de kadernota en de jaarrekening, en dat dit in de SOK vastgelegd 

wordt. De heer Meskers peilt dat meer leden deze behoefte delen. Mevrouw Biersteker merkt 

op dat ze hier graag van tevoren wat informatie over hadden gehad, om het alvast met elkaar te 

kunnen bespreken.   

  

De voorzitter legt uit dat de bedoeling van vandaag juist is inhoudelijk geïnformeerd te worden. 

Hij waarschuwt de financiële verantwoording geen doel op zich te maken. De heer Meskers vult 

aan dat vandaag een opmaat is voor het debat dat in november (1 december) kan plaatsvinden.   
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De heer Van Gameren vraagt of de vraag van de heer Van der Laan dan prematuur is. De heer 

Meskers antwoordt dat dit niet zo is, als dat verzoek breed gedragen wordt. 

 

toezegging 

 

De voorzitter belooft dat de stuurgroep het verzoek van de heer Van der Laan meeneemt in hun 

overwegingen t.b.v. het voorstel voor 1 december.  

  

 Wethouder Krijns over de havens 

 Er is op dit gebied toch al het een en ander gebeurd, zoals in 2015 verlenging van de kade bij 

de NIOZ-haven en heropening, en damwanden geslagen in de Kooihaven; ook is al een stuk 

van Poort Den Helder gerealiseerd, dat is ook een stuk Poort van Hollands Kroon. De in mei 

2016 vastgestelde bestuursopdracht betreft enerzijds gebiedsontwikkeling, in het belang van 

scheppen en behoud van werkgelegenheid. Er is bovendien veel specifieke maritieme kennis te 

behouden, en te laten aansluiten op de arbeidsmarkt is belangrijk voor de regio. 

Enkele cijfers: sinds de verzelfstandiging in 2013 is de werkgelegenheid in het havengebied 

2000 directe arbeidsplaatsen, nog los van de marine en het marinebedrijf. Verder kantoren, 

catering, toeleveranciers, bedrijven voor kleding, veiligheid, enz. Het verzorgingsgebied vanuit 

Den Helder telt 130 platformen in de zuidelijke Noordzee. De poort van Den Helder is uniek 

door de geografische ligging en combinatie van zeehaven met luchthaven, maar ook 

kennishaven, want er zijn veel kennisinstituten in de Noordkop zoals het ECN. Op gebied van 

wind op zee zijn er veel nieuwe ontwikkelingen, zeker als het kabinet doorgaat met alle ambitie 

op duurzame energie. De haven biedt de mogelijkheid om daaraan service te verlenen en het 

totale logistieke proces te verzorgen, net als voor de offshore olie- en gaswinning. Den Helder 

ligt daar niet verder vandaan dan IJmuiden.  

Ontwikkelpunt is o.a. de beschikbaarheid van geschikte locatie en geluidsruimte voor de 

bedrijvigheid, en het dusdanig positioneren van de haven dat die in de markt is voor nieuwe 

ontwikkelingen. Ander belangrijk ontwikkelpunt dat veel aandacht vraagt is de bereikbaarheid; 

dat komt in De Kop Werkt bij alle projecten terug.  

Op korte termijn staan diverse projecten op stapel: o.a. Paleiskade 2 (verlengen). Grote haven-

arm staat voor de langere termijn. Maar voordat je kunt praten over uitbreiden van de haven zal 

je eerst moeten inbreiden; dit kan door de zeearmen open te maken die zijn dichtgeslibd. Door 

dat te herstellen, verbetert tegelijkertijd de natuurwaarde van het Balgzand. Er is onderzoek 

nodig om te bepalen hoe dat te doen. Ecologie en economie werken op dit vlak goed samen; 

het wordt gesteund door de natuurorganisaties.  

De regio heeft een aantal unieke havens met ieder de eigen specialiteit, die verder kan worden 

uitgebouwd, zoals de visverwerking in Den Oever.  

 

Er moet ook zo snel mogelijk een communicatieplan voor de offshore komen, dat aangeeft hoe 

je als havenregio het beste gevonden kunt worden. En via de projecten in het kader van 

Arbeidsmarkt en Onderwijs zorg je er tegelijkertijd voor dat jonge mensen worden opgeleid voor 

de nieuwe banen, en mensen die er al werken worden omgeschoold, om in de toekomst aan de 

arbeidsbehoefte te voldoen.  

Vragen/ 

reacties 

 

 

 

 

 

 

toezegging 

Mevrouw Vlaming merkt op dat de portefeuillehouder wel vitaliteit en verbetering van de positie 

van de andere havens en versterken van het specialisme noemt, maar ze ziet dat niet in 

concrete projecten vertaald. De heer Krijns antwoordt dat ze daarover continu met elkaar in 

gesprek zijn. De projecten zijn in mei al vastgesteld. Mevrouw Vlaming ziet die versterking toch 

graag uitgewerkt in concrete voorstellen, zoals ook al is toegezegd. De heer Krijns verzekert 

haar ervan dat de werkgroep ermee bezig is en herhaalt de toezegging van concrete uitwerking. 

  

 De heer Wouters constateert dat de projecten onder deze bestuursopdracht houden vooral 

inbreiding inhouden. Het richt zich vooral op de krimp van olie- en gaswinning offshore en groei 

van de windsector, maar liefst ziet hij een lange termijn visie met meer dan offshore en wind, als 

je diversiteit nastreeft. De heer Krijns antwoordt dat er inderdaad wel meer gebeurt in het 
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havengebied, zoals o.a. scheepsbouw. Hij neemt de RRN nu mee in de grote ontwikkelingen, 

maar het gaat ook om gelegenheid die ruimte in te vullen, en dat is zeker ook bedoeld voor 

andere bedrijven die er kansen zien. Wel moet je vanuit je kracht van de unieke positie voor olie 

en gas en alle logistiek eromheen je regio promoten. Alles wat zich aandient zou hij met 2 

armen ontvangen, helemaal als zich straks nog een tweede ‘taart’ aandient, naast offshore de 

windenergie. Als overheid kun je daar echter geen voorschot op nemen, legt hij uit. 

  

 

 

toezegging 

De heer Klut oppert met betrekking tot de communicatie naar buiten komende zomer - tijdens 

de Sail-week - de regio internationaal te profileren, bijvoorbeeld op een beurs. De heer Krijns 

dankt voor deze tip en neemt dit mee. 

  

 De heer Van Gameren begrijpt wel dat de wethouder een positief beeld wil schetsen, en de 

bereikbaarheid kwam al aan de orde, maar hij mist een sterkte/zwakte analyse ten opzichte van 

andere havens, zoals IJmuiden. Het is volgens hem maar de vraag of wind-offshore wel 

binnengehaald kan worden. De heer Krijns antwoordt dat er een totaal nieuwe markt aan komt. 

Dat zien ze nu al boven Groningen gebeuren. Hij heeft niet de illusie dat ze die 100% mogen 

gaan bedienen, maar het heeft een behoorlijke omvang en zal voor veel werkgelegenheid 

zorgen. Sommige havens zullen zich meer op de bouw richten, en Den Helder meer op service 

en onderhoud en logistieke processen, verwacht hij. Daarin hebben ze namelijk al een sterke 

positie voor olie- en gasplatformen.  

  

 Wethouder Beemsterboer over destinatiemarketing 

 De regio is een veelzijdig landschap, omsloten door 3 zeeën. Op de schaal van Noord-Holland 

noord is al de organisatie ‘Holland boven Amsterdam’ opgezet. De sector vrije tijd beslaat zo’n 

€: 8,4 miljard in de regio; dat betekent soms zelfs 15% van de arbeidsmarkt (voor Texel is dat 

waarschijnlijk wel 25%). Uit cijfers van het NBTC blijkt dat het aantal gasten nog groeit. Met 

elkaar moet je beseffen dat dit een toenemende kans voor onze regio is. Doelen zijn: meer 

toeristen die langer blijven en meer uitgeven. Streven is dat dag-gasten het dubbele uitgeven; 

daar is een flinke slag in te maken, aldus de portefeuillehouder. Door samenwerking kan de 

toerist de regio beter zien, en de clustering in grote communicatiecampagnes blijkt te werken, 

zoals ook in andere regio’s zichtbaar is. Er gebeurt al heel veel, en dat werpt al zijn vruchten af. 

Deze regio vormt al een serieuze partij. Op de site toon je goed de veelzijdigheid van wat er te 

beleven is; dat zijn niet alleen de badplaatsen. Ook op social media zijn ze aanwezig, en samen 

met het NBTC ook op de Duitse markt. Vloggers en bloggers kunnen inspirerend vertellen wat 

hier zo mooi is; er wordt ingezet om hen hierheen te trekken, opdat ze hun verhalen onder de 

aandacht kunnen brengen. Er is o.a. een uitgebreide accommodatiegids: ‘wat gaan we doen.nl’, 

en er zijn 10.000 regiokranten verspreid om de mogelijkheden meer onder de aandacht te 

brengen, en ook de mensen binnen de regio zelf uit te dagen. Via een commercieel platform in 

winkels enz. is hiervoor een distributienetwerk. Verder zijn er ook abricampagnes. Met het 

presenteren op beurzen enz. is in 2016 gestart; ze zijn echt goed ‘op stoom’ aan het komen. 

Met destinatiemarketing denk je vooral vanuit de gasten. Je bepaalt wat de doelgroep is waarbij 

je onder de aandacht kunt komen. Dat blijken vooral de mensen van wie de kinderen al de deur 

uit zijn, en jonge gezinnen te zijn. Het is verstandig met elkaar goed na te denken over wat we 

als regio voor speciaals te bieden hebben, helder te maken wat je product is en wat je 

kwaliteiten zijn, en vanuit dat product gerichte promotie te maken. Door dat te versterken en 

actief communicatie op in te zetten verwachten ze meer toeristen binnen te halen. Dit alles 

gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven (horeca). Zie verder de toegezonden presentatie 

voor de top 10 en beelden van hoe ontzettend veel er te doen is in de regio. Er is echt veel om 

trots op te zijn, en indruk te maken met de Holland beleving. Naast onderzoek hoe het product 

zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte, gaan ze inzetten op versterking van de 

communicatie om het product zo goed mogelijk neer te zetten. Via bloembollen, Nederland 

waterland, Sail in 2017, Waddenzee, enz. gaan ze extra geld inzetten op promotie van de regio. 

Vragen/ 

reacties 
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 De heer Komen wijst de heer Beemsterboer erop dat je hier geen belastinggeld aan uit zou 

moeten geven. En als je dat toch doet, moet je wel goed verantwoorden waaraan je het 

besteedt. Zijn vraag is hoe je zorgt dat die mooie plaatjes worden bereikt. De heer 

Beemsterboer licht toe dat je jezelf moet uitdagen om in elk geval boven de trend uit te komen. 

De heer Komen vraagt of er ook vergelijkingen met andere regio’s en steden die niet meedoen, 

zoals Alkmaar, worden gemaakt. De heer Beemsterboer antwoordt dat er veel onderzoek naar 

toeristische patronen wordt gedaan, maar niet of dat per gemeente gespecificeerd is. Al veel 

cijfers zijn bekend, dus hij verwacht daar vast wel een benchmark uit te kunnen halen. 

 De heer Schuiringa attendeert de heer Komen op het succes van Texel. Hier hanteren ze het 

grootste promotiebudget vanuit de gedachte: ‘als je niet investeert kun je niet eten!’ 

 Mevrouw De Groot had een procedurele vraag, of de bijlage hoe om te gaan met moties e.d. nu 

ook wordt besproken, maar dat blijkt in de vorige vergadering al gedaan te zijn.  

 De heer Komen reageert nog op de heer Schuiringa met de stelling dat zij het eigenlijk taak van 

de bedrijven zelf vinden om promotie te financieren. Het is in zijn ogen geen goede zaak daar 

belastinggeld aan te besteden. 

 De heer Wouters vraagt hoe de lokale activiteiten in de gemeenten zelf in dit groter geheel 

passen, en of daarin wordt gecoördineerd. De heer Beemsterboer bevestigt dat stellig. Bijv. met 

Citymarketing Den Helder is goed contact. Hij voegt toe dat het feit dat je samenwerkt aan zo’n 

marketingtool je niet ontslaat van de taak te zorgen dat je eigen product op orde is. 

  

 Wethouder Meskers: programma match 2020, arbeidsmarkt in balans (over aansluiting 

arbeidsmarkt en onderwijs) 

 Uit het rapport kun je opmaken welke groeiperspectieven er zijn. En bij inzet op de speerpunt-

sectoren kun je resultaten behalen. Valkuil is dat zich een kloof aan het ontwikkelen is, dus 

zaak is samen met het onderwijs te zorgen die balans te vinden. Daar is dan wel een intensief 

traject van afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijscommunicatie voor nodig. Parallel 

streven ze ernaar ook de inclusieve kant op te pakken, met oog voor de mensen die afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt. Ze willen sectorafspraken maken om elkaars uitdagingen te 

vervullen. Verder gaat het om integraliteit bewerkstelligen om het woon- en werkklimaat te 

verbeteren, zodat je een interessante woonplek kunt bieden, met goed vestigingsbeleid, en de 

gemeente in de rol van regisseur. In het Sociaal Domein willen ze met het werkgevers-

servicepunt 1 aanspreekpunt ontwikkelen. Inmiddels is daar een manager voor aangesteld en 

voortvarend aan de slag. Het is nu zaak afspraken te maken over projecten die kunnen gaan 

lopen, met op sectorniveau matching tot stand te brengen door het opstellen van een regio- en 

sectorplan, toegespitst op kerntaken.  

De heer Eelman is zojuist binnen gekomen. 

Agri-business is zo’n kerntaak. De inzichten zijn gedeeld met het arbeidsmarktbureau, en nu 

wordt snel aan de slag gegaan om integraal beleid te formuleren. Zo ook door het verenigen 

van alle activiteiten rond de haven. Straks in januari kunnen ze de eerste groepen mensen gaan 

opleiden, als de raden instemmen. Omdat de nood heel hoog is wilden ze alvast een pilot 

opstarten, in overleg met het ROC. Een bedrijf in Oude Zeug maakt bijvoorbeeld een vliegende 

groei door. Door bedrijven te bezoeken, mensen uit kaartenbakken te benaderen, snel 

afspraken te maken en dat te faciliteren kun je adequaat reageren. Dat is nu op orde. Een 2
e
 

project is: ‘carrières in de kop’. Kinderen kunnen 3x tijdens hun schoolperiode kennis maken 

met bedrijven (basisschool, bij profielkeus, en bij keus vervolgstudie). Het wordt nog uitgezocht 

wat het handigst is qua organisatie: bij de bedrijven of via een evenement.  

Vragen/ 

reacties 

 

 

 

 

 

Aandachts-

punt 

De heer Schuiringa merkt vaak in het bedrijfsleven dat iemand hier wel wil komen werken, maar 

dat de partner dan ook een baan moet kunnen vinden. Hij vraagt hoe je voor elkaar krijgt dat de 

carrières van beide partners in de regio kunnen worden gerealiseerd. De heer Krijns antwoordt 

dat dit aandachtsgebied duidelijk in beeld is, maar 2017 te vroeg is om dat op te pakken. 

Daarna kan in de 2
e
 ronde de communicatie worden geïntensiveerd, zodat de mogelijkheden 

duidelijk worden.   
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Mevrouw Vlaming ziet dat de speerpunten in de economie benoemd zijn, en vindt 

samenwerken met het ROC logisch, maar vraagt of je voor andere beroepsgroepen misschien 

ook buiten de regio met onderwijsvormen moet samenwerken. De heer Krijns antwoordt dat 

HBO en Universitaire studies er ook bij betrokken worden. Partijen als het KIM, Universiteit 

Leeuwarden enz. zijn al aangehaakt. Erkend wordt dat de Kop van Noord-Holland vooral op 

MBO gericht is, maar ze willen zeker voortborduren richting HBO en universiteiten. 

  

 Wethouder Beemsterboer over het regionaal ambitiedocument 

 Met de rapportage uit de vorige vergadering is antwoord gegeven richting provincie. Het is nu 

zaak het eens te worden over het investeringspakket. Destijds was dit al deels vormgegeven 

vanuit karakteriseringen van het landschap. Ze willen ook aansluiting zien te vinden bij het 

Waddenfonds, en daarnaast een aantal algemene regionale opgaven oppakken. Voor 2017 

specifiek willen ze in december o.a. de volgende aandachtsgebieden voorleggen: actieve 

Noordzeekust, versterkingsprogramma revitaliseren, de gedachte meer te genieten van het 

Waddengebied. Veel projecten in de agri-sector zijn nu al rendabel en verder willen ze zich o.a.  

focussen op huisvesting, e.d. (zie presentatie). Voor 2017 is bijvoorbeeld Planet Texel de 

moeite waard, en ook misschien bijdrage aan de Energy en Health campus in de duinen bij 

Petten (kankerbestrijding – isotopen en duurzame energie). Gedachte hiervan is het terrein te 

revitaliseren en er een inspirerende wetenschapsomgeving te maken. Het gaat er dan om hen 

in contact te brengen met klanten in het gebied. Verder wordt gedacht om als overheid snel en 

efficiënt in te springen op dorpsontwikkeling Oudesluis, om zo’n gemeenschap niet in een 

negatieve spiraal te laten belanden. Dit project kan goed voorbeeld voor andere kernen zijn.  

‘De Kop Beter Bereikbaar’ zien ze als fors investeringsdeel. De wezenlijke projecten hierin gaan 

eigenlijk om in de beleving van mensen die naar en van ons gebied komen die aansluiting 

korter te maken. Behoorlijke delen van de regio zijn slecht bereikbaar met de auto en vaak ook 

met openbaar vervoer. Het gaat dan o.a. over verbinding Alkmaar west en N9, versterking N250 

Texelse boot tot De Kooi, Burgerbrug, doorgang bij Huisduinen, ICT systeem Agriport. 

Personele inzet kan binnen deze budgetten vallen. De provincie moet ervan overtuigd worden, 

en ook Rijkswaterstaat, maar door die ambitie neer te leggen ben je in staat om ook anderen 

enthousiast te maken, betoogt de heer Beemsterboer. Het gaat erom de Randstad een kwartier 

dichterbij brengen. Hiervoor willen ze eerst een goed plan door een deskundige laten maken. 

De verbindingsstroom met knelpunten aanpakken staat voor volgend jaar op de planning. 

Vragen/ 

reacties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachts-

punt 

Het viel de heer van Gameren vorige keer al op dat het project Oudesluis over één dorp gaat, 

terwijl je toch over integrale plannen spreekt. Het lijkt hem dat de provincie dit toch ook integraal 

zal willen beoordelen. Hij mist een visie die het breder trekt, ook al is het een soort pilot. Je 

moet het wel uitrollen over de hele regio, vindt de heer Van Gameren. De heer Beemsterboer 

verwijst naar zijn antwoord de vorige keer. Op een aantal kernen kan nu actueel ingezet 

worden, en daaruit kun je leren voor de toekomst. Een vergezicht is wel belangrijk, maar uit het 

totale ambitiedocument pakken ze eerst een aantal speerpunten op die ze met de huidige 

bezetting aan kunnen, of die urgent zijn. Dat betekent niet dat de andere kernen niet zullen 

worden aangepakt, verzekert de heer Beemsterboer. 

  

 

 

toezegging 

De heer Schuiringa geeft mee dat ter versterking van de N250 tussen boot Texel en De Kooi 

wel een oplossing is, met 2 ongelijke kruisingen op de knelpunten. Hij verzoekt daarover te 

overleggen. De heer Beemsterboer weet niet precies hoe het in de uitwerking zit, maar belooft 

alle tips mee te nemen. Hij moedigt de commissie aan die vooral te blijven geven.  

 De voorzitter is met hem eens dat het altijd goed is tips te geven, maar waarschuwt dat het wel 

een lastige materie is.  

  

 

 

De heer Wouters hamert ook op dit onderdeel op een visie. Het valt hem op dat bij de 

budgetvraag wel wordt gesproken over geld vrij maken voor doorgang in Huisduinen, maar hij 
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toezegging 

ziet dit niet terug in de destinatiemarketing. Die budgetvraag moet toch aansluiten op de overall 

visie, lijkt hem, ervan uitgaande dat die er wel is. De heer Beemsterboer bevestigt dat dit zeker 

de bedoeling is. Voor Huisduinen is er daar bovenop overigens een apart programma. 

  

 Mevrouw De Boer (accountmanager De Kop Werkt!) over betrokkenheid provincie 

 De provincie zegt eigenlijk dat de regio aan zet is. Ze is blij te constateren dat in mei het besluit 

over de 2x €15 miljoen is genomen. De provincie is daarop aangehaakt, met Gedeputeerde 

Jaap Bont. Voor alle bestuursopdrachten is er bij de provincie een ambtelijke counterpart 

aangesteld. In het begin waren vooral juridische en financieel experts druk aan het werk met de 

SOK. Gedeputeerde Staten (GS) zijn bijgepraat; in augustus hebben zij een besluit genomen 

over de eerste tranche financiën. Na kennis genomen te hebben van de bestuursopdrachten is 

een soort quickscan uitgevoerd. Een motie van GS is aangenomen om vooral te werken aan 

‘De Kop Werkt’. Voorlopig is voor 2017 €2,5 miljoen beschikbaar, en voor 2018 €4,8 miljoen. 

GS zegt dat het in grote lijnen provinciaal beleid betreft. Er moet wel op dubbelingen gelet 

worden. Bovendien is nog meer aan te boren dan de €30 miljoen, via Europa en extra aandacht 

voor aansluiting op lopende programma’s, besluit mevrouw De Boer. 

Vragen/ 

reacties 

 

 De heer Van Gameren hoort Europa noemen en vraagt of de provincie daar een speciale lobby 

voert. Mevrouw De Boer antwoordt bevestigend. Ze legt uit dat die wordt ingezet op het hele 

palet.  

  

 Mevrouw Van Vuuren had verwacht dat er al meer geld beschikbaar was, na het project  

Wieringerrandmeer. Mevrouw De Boer verzekert haar dat er echt extra geld gezocht en  

vrijgemaakt is, op dit moment €7,3 miljoen. In 2017 is zeker de bedoeling er meer geld voor 

te zoeken, maar er was nog geen bedrag gereserveerd. Mevrouw Van Vuuren concludeert  

hieruit dat die omissie nu dus goed wordt gemaakt.  

  

006 Presentatie onderzoeksrapport rekenkamercommissie ‘Rekenkameronderzoek naar de 

informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad’ 

 Correctie: op Texel 

  

 De heer Brasen van rekenkamer Den Helder licht toe dat uit gezamenlijk overleg om te komen 

tot meer samenwerking dit initiatief kwam om na te gaan hoe het in de 3 gemeenten zit met de 

informatievoorziening over de verbonden partijen, of er voldoende grip op is, en of er een notitie 

over de wisselwerking is. Voor wat betreft Den Helder is de conclusie dat er wel kwalitatieve 

verbetering mogelijk is. Mevrouw Fogl van rkc De Wadden merkt op dat de raad nadrukkelijk 

een kader-stellende en controlerende rol heeft. De wetgever heeft gesteld dat die informatie 

over verbonden partijen in de jaarrekening moet staan. De heer Haven licht het gezamenlijke 

onderzoek toe. In de gezamenlijke aanpak is eerst bekeken ‘wie is wie’, en zijn planning en 

methode van het onderzoek bepaald. Daarna is de onderzoekformulering gemaakt (zie ook de 

beelden van de presentatie).  

 Opdrachtgevers waren de 3 rkc’s Den Helder, Texel (De Wadden) en Schagen; er is gewerkt 

met interne en externe onderzoekers, met identieke aanpak. Bij Texel en Den Helder is iets 

eerder begonnen; bij Schagen iets later, maar ze waren wel gelijk klaar. Er is begonnen met 

documentstudie naar wat beschikbaar is voor de raad. Daar lag het zwaartepunt. Na rubricering 

zijn interviews met ambtenaren gehouden of het gevormde beeld juist is en daarop is soms 

additionele informatie verkregen. Vervolgens zijn de 3 uitkomsten naast elkaar gelegd en is de 

rapportage gemaakt. Geconstateerd is dat er heel veel stukken zijn, op basis waarvan de raad  

uitspraken moet doen. Vanuit de geformuleerde onderzoeksvraag is gefocust op de paragraaf 

verbonden partijen, want de wetgever heeft bedacht dat die informatie daarin bij elkaar moet 

worden gezet. Het gaat vooral om kwalitatief voldoende inzicht. Eigenlijk is het niet meer dan 

het volgen van de regels in het BBV en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Die wettelijke 

regels zijn voor alle gemeenten hetzelfde, maar niet de gemeentelijke regels. In de BBV staan 5 



conceptverslag regionale raadscommissie van 6 oktober 2016 8/9 

 

onderwerpen: naam en adres van verbonden partij; omschrijving aansluiting bij beleid; welk 

aandeel heeft de gemeente in de verbonden partij; vermogen en resultaat (hoeveel eigen 

vermogen verwacht je aan het eind van het begrotingsjaar; wat verwacht je voor resultaat met 

deze partij). Dit laatste staat er bijna nooit in, en in de WGR zie je dat helemaal niet terug. De 

commissie BBV zegt dat die informatie over het begrotingsjaar moet gaan, want aan die over 

het afgelopen jaar heb je niets meer. Als gemeente wil je gezond zijn en blijven, maar dat kan 

niet goed als je de juiste informatie niet hebt. 

Bij Schagen zijn de BBV richtlijnen over publieke belang en aandeel gemeente goed vermeld, 

maar is de financiële informatie niet voldoende toegelicht. Bij Texel is de beleidsduiding ook niet 

duidelijk. 

De 3 gemeenten hebben een aantal vergelijkbare verbonden partijen, maar benoemen niet alle 

verbonden partijen als zodanig. Totale kosten die erin omgaan zijn voor Schagen €13 miljoen, 

Den Helder €15 miljoen, Texel €2,7 miljoen. Voor de verbonden partijen die voor alle 3 

hetzelfde zijn is op de verschillende wettelijk verplichte onderwerpen de score bepaald. 

Bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio meldt alleen Schagen de dividenduitkering; Texel heeft bij 

HVC opgenomen voor €670 miljoen borg te staan. Totaal komt Den Helder tussen 20 en 30 % 

uit; Schagen scoort op enkele delen 90%, en Texel boven 60%.  

Conclusies zijn samengevat: 1. verbonden partijen doen ertoe; ze staan voor een aanzienlijk 

bedrag op de begroting, en vragen ruime borgstellingen (met gevaar te moeten bijpassen) 2. 

het beleidsdoel moet elk jaar worden geformuleerd en beoordeeld op actualiteit 3. wetgeving 

vraagt op te letten of de gehele financiële situatie gezond is; per gemeente zijn de aanvullende 

conclusies na te lezen. Doel van de paragraaf verbonden partijen is op eenvoudige 

doeltreffende manier informatie te verschaffen om een oordeel te vestigen. Op de 

onderzoeksvraag of er genoeg kwalitatief inzicht is verschilt de conclusie per gemeente, maar 

de belangrijkste koppeling met bedrijfsinformatie is er niet en de financiële resultaten zijn 

onvoldoende zichtbaar. 

  

De heer Brasen deelt mee dat het college van Den Helder de conclusies en aanbevelingen 

onderschrijft. De aanbevelingen staan in een brief: activeer de nota verbonden partijen uit 2009; 

volg BBV en WGR; en leg duidelijk uit welk openbaar belang wordt gediend middels de ‘w- 

vragen’. Verstrek informatie en leg verantwoording af over de verbonden partijen, op dezelfde 

manier als in de programmabegroting. Als voorbeeld noemt hij de evalueerbaarheid van het 

beleidsinstrument sociaal domein. 

Mevrouw Fogl zegt over Schagen dat een aantal verordeningen niet overeen kwam, en er geen 

nota verbonden partijen was. Aanbevelingen: voldoe aan de wettelijke voorschriften en leg uit 

welk openbaar belang wordt gediend. 

Over Texel zegt ze dat het daar vooral gaat om voldoen aan de wettelijke eisen, uitleg welk 

openbaar belang het dient, verstrek raadsinformatie en geef goed aan wat je erin kunt lezen, 

want het is nu wel heel veel (een paragraaf verbonden partijen is wellicht voldoende); en leg 

verantwoording af. 

Vragen/ 

reacties 

 

 De heer Kröger merkt op dat ze in Schagen ambassadeurs vanuit de raad hebben 

aangewezen; die rapporteren aan de rest van de raad. Hij vindt het jammer dat bij Schagen niet 

staat ‘leg verantwoording af’, want ze doen juist hun best de raad zo goed mogelijk te 

informeren. Mevrouw Fogl licht toe dat ze gewoon naar de wet hebben gekeken, naar welke 

informatie wordt verstrekt en of verantwoording wordt afgelegd.  

De voorzitter wijst op wat er uit het onderzoek naar boven is gekomen. Er zijn verschillende 

manieren om de raad te informeren, en als een gemeente zich goed voelt bij de eigen methode 

moet die dat zeker blijven doen. Dit onderzoek geeft aan dat je daarnaast aan de wet moet 

voldoen. Mevrouw Fogl vult aan dat Schagen via die ambassadeurs inderdaad de financiële 

cijfers op een rij kan krijgen. 

  

 De heer Wouters vermoedt dat er een grijs gebied is over wat precies verbonden partijen zijn. 
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Mevrouw Fogl antwoordt dat er zeker een strakke definitie is, maar ze hebben aangegeven  

twijfelgevallen aan de landelijke commissie BBV voor te leggen.  

 De voorzitter merkt nog op dat ambtelijke gewoonte ook zeker een rol speelt. Bijvoorbeeld heeft 

hij er nooit aan gedacht de VNG ook als verbonden partij te beschouwen. Het is ook zeker niet 

zo dat dingen expres niet zijn genoemd.  

 

toezegging 

Mevrouw De Groot vat samen dat het bestuur de aanbevelingen wel moet oppikken.  

De voorzitter bevestigt dat ze dit ieder in de eigen gemeente doen. 

  

007 Sluiting  

 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.46 uur.  

 Volgende keer zal burgemeester Nawijn de vergadering voorzitten. 

 

 

Afkortingen 

BBV = besluit begroting en verantwoording, RRN = regionale raadscommissie noordkop, SAR = search and 

rescue, SOK = samenwerkingsovereenkomst, WGR = wet gemeenschappelijke regelingen 


