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Oproep voor de vergadering van de regionale raadscommissie Noordkop  
op 2 juni 2016 om 17.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur) in de Stadshal van schouwburg  
De Kampanje, Willemsoord 63, Den Helder 
 
Voorzitter:  burgemeester M. van Kampen 
Griffier:   E. Zwagerman 
 

 

 

A G E N D A 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 

002 Spreekrecht burgers. 
 

 

 
003 Vaststelling concept-besluitenlijst en het beknopt concept-verslag van de 

vergadering van 7 april 2016. 
 
Opmerkingen over de concept-besluitenlijst en het beknopt concept-verslag van de 
vergadering van 7 april 2016 kunnen een week voorafgaand aan de vergadering 
worden doorgegeven aan de griffier.  
 
 

IR16.0056 

004 Vaststelling agenda. 
 
 

IR16.0073 

Ter advisering 
 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 

programmabegroting 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De programmabegroting 2017, het meerjarenperspectief 2017-2020 en de 
jaarrekening 2015 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) zijn op 
14 april 2016 aan de gemeenten aangeboden. De begroting is gebaseerd op het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld 
op basis van het Beleidsplan 2015-2018. De ramingen uit de voorgaande 
programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen, waarbij rekening is gehouden 
met een indexatie van 1,93% conform de kennisgeving vanuit de gemeente 
Alkmaar d.d. 20 januari 2016 met als onderwerp 'uitgangspunten indexering 2017 
gemeenschappelijke regelingen'.  
 
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
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006 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015, gewijzigde 
begroting 2016 en programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden.  
 
Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD behandeld in 
het AB van de GGD. Daaraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover indienen. De GGD heeft op 14 
april 2016 (zie bijlage 1 aanbiedingsbrief) de jaarstukken 2015, de herziene 
financiële begroting 2016 en de programmabegroting 2017 aan de raden 
toegezonden. De zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door 
de gemeenteraden uiterlijk 25 juni 2016 verstuurd aan het AB van de GGD. 
Besluitvorming door de GGD over de programmabegroting 2017, de gewijzigde 
begroting 2016 en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB 
van 13 juli 2016.  
 
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 
 

AI16.05169 

007 Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD Hollands Noorden. 

 
Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om het 
voorstel tot 3e wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 
Noorden (hierna: GR) voor te leggen aan de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten ter besluitvorming. Naast een aantal tekstuele wijzigingen 
is de belangrijkste inhoudelijke wijziging dat budgettair neutrale 
begrotingswijzigingen niet meer voor zienswijzen aan de gemeenteraad hoeven 
worden voorgelegd. Dit komt de snelheid en efficiëntie van het proces ten goede. 
Daarbij is vanuit de ambtelijke werkgroep aangegeven dat het verstandig is om 
gemeenteraden over dergelijke wijzigingen wel te informeren. 
 
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 
 

IR16.0065 

008 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 
programmabegroting 2017 van de RUD Noord Holland Noord. 
 
De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 
en Texel) hebben besloten met ingang 2016 een regionale raadscommissie in te 
stellen waarin o.a. advies wordt uitgebracht over de gemeenschappelijke regelingen 
waarin de vier gemeenten deelnemen. De RUD NHN is één van die 
gemeenschappelijke regelingen. De ontwerp-Jaarstukken 2015 en de ontwerp-
Begroting 2017 inclusief aanbiedingsbrief van de RUD NHN wordt ter advisering 
aan de regionale raadscommissie voorgelegd. Voorgesteld wordt de integrale 
reactie over de ontwerp-Jaarstukken 2015 en ontwerp-Begroting 2017 van de RUD 
NHN over te nemen en aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord te verzenden. 
 
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
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009 Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken, 
ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord.  
 
De gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben op 14 april 2016 
de ontwerpbegroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 ontvangen. Op 7 juli 2016 
worden in de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord de financiële stukken behandeld. De raden worden gevraagd 
om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en eventuele zienswijzen kenbaar te 
maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio 
Noord- Holland Noord. 

 
De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel. 
 

RVO16.0030 

 
010 Sluiting. 

 
 

   
 


