
 

Korte Weergave Regionale raadscommissie donderdag 7 april 2016 

 
Deze korte weergave geeft alleen de meningen weer t.a.v. het voorstel en de amendementen 
alsmede toezeggingen die zijn gedaan. In het complete verslag van de vergadering kunt u een 
overzicht vinden van alles wat ingebracht is. 
 
001. Opening en mededelingen 
  

 N.a.v. de vraag van een aantal leden over de tafelschikking: Via de griffie kunnen de 
opvattingen worden gemeld. 

 Vanuit de technische vragen die vooraf gesteld (en beantwoord) zijn, alsmede de 
voorliggende amendementen meldt de voorzitter de volgende concrete resultaten:  
1) N.a.v. de vraag van het CDA of de partijen in het convenant wel de colleges moeten 
zijn, is reeds toegezegd dat de teksten op dit punt worden aangepast.  
2) De vraag of en hoe de €15 miljoen van de Provincie in relatie staat tot het bedrag 
dat de gemeenteraden beschikbaar stellen. Resultaat: Op dit punt is ook toegezegd de 
tekst goed te bekijken. Over het ambitiedocument is de Provincie positief, maar 
Provinciale Staten zal nog wel het definitieve besluit moeten nemen.  
3) Naar aanleiding van het amendement over de financiën zal de tekst van artikel 4 
worden aangepast; het geld wordt gereserveerd in plaats van beschikbaar gesteld.  
4)  Op de vragen van met name de PvdA over het vervolg zegt hij dat er op basis van 
vanavond nog een stuurgroep-vergadering plaatsvindt op 28 april, om de 
uitgangspunten die hier geformuleerd worden uit te werken.   

  
002. Spreekrecht burgers 
 Mevrouw Jellema (was raadslid Den Helder, partijvoorzitter PvdA Den Helder) spreekt in. Ze 

feliciteert de commissie en vraagt aandacht voor het benoemen van groene en duurzame 
ambities, alsmede voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Concreet 
verzoek aan de commissie: haar opmerkingen in overweging nemen. 

  
003. Vaststelling conceptbesluitenlijst en conceptverslag vergadering 10 maart 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met inachtneming van een aantal aanpassingen wordt het verslag van 10 maart 2016 
vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de concept-investeringslijst merkt de heer Eichhorn op dat de gezond-
heidsclaim van sneller herstel door het eten van lokaal voedsel wettelijk niet is toegestaan. De 
voorzitter belooft dit aan te passen in de definitieve investeringslijst.    

004. Vaststelling agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd aangepast. 
  
005. Voorstel tot vaststellen Regionale Samenwerking De Kop Werkt!  
  
 Wethouder Meskers: 

- N.a.v. de vraag van mevrouw Vlietstra over op schrift stellen van het begrotingsproces 
wordt aangegeven dat gekeken zal worden hoe dit verder verduidelijkt kan worden. 

- Duurzaamheid zien zij als een uitgangspunt, dat daar waar mogelijk automatisch zal 
worden ingepast. Suggestie verschillende leden: dit prominenter in de stukken laten 
terugkomen. 

- Over burgerparticipatie: Bij elk voorstel komt een paragraaf hoe ze dat gaan doen. 
- Op de vragen van D66 over de rolverdeling wijst hij op de 3 functies van de 

gemeenteraad. Langs die structuur zal ook worden geopereerd.  
- De afspraak is, dat, als het project het vraagt of er ruimte voor is, aanvullende fondsen 

zullen worden gezocht. 
- Over onderwijs en het oprichten van een HBO-instituut in de Noordkop: De stuurgroep 

doet toezegging nadere studie te maken of er mogelijkheden zijn vanuit bestaande 
capaciteit of uit nieuwe capaciteit van buitenaf. 
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Wethouder Beemsterboer: 

- Geeft aan dat hetgeen in het Destinatimarketing-amendement van de CU staat al door 
de Stuurgroep wordt meegenomen; is dus overbodig.  

- N.a.v. de opmerkingen over het integraal van toepassing laten zijn van plannen zoals 
dat voor Oudesluis ook voor andere kernen geldt de Stuurgroep ook in projecten op het 
gebied van natuurontwikkeling en participatie zeker zal kijken wat je ervan in andere 
gemeenten kunt toepassen; Oudesluis zal als voorbeeldproject omarmd blijven.  

  
  
Christen 
Unie 

Mevrouw Biersteker meldt dat het amendement over de financiën wordt ingetrokken; de 
overigen en de motie worden gehandhaafd. 
 
De voorzitter merkt op dat hier in de commissie peiling plaatsvindt over de hoofdlijnen en de 
beslispunten.  

 
GroenLinks 

 
De heer Vlaming meldt dat de 5 beslispunten een positief advies krijgen.  

 
D66 
 
 

  
Mevrouw Vlietstra kan zich namens D66 ook in de 5 punten vinden, mits de toevoegingen 
verwerkt worden.   

Texels 
Belang 

De heer Standaart is in z’n algemeenheid nog niet overtuigd van de meerwaarde van integrale 
samenwerking. Met de 5 projecten heeft hij op zich niet zo’n moeite.   

 
Behoorlijk 
Bestuur 

 
De heer Wouters neemt aan dat de leden naar de raden terugkeren als ambassadeurs van dit 
verhaal. De lokale fracties van Den Helder kunnen zich er wel in vinden.  

 
JESS 

 
Fractie JESS vertrouwt volledig op de stuurgroep, steunt géén van de amendementen, en wél de 
5 punten van het document. 

 
Sterk 
Texel 
 
 

 
Mevrouw de Groot-Kooi: Positief t.a.v. de beslispunten. V.w.b. de amendementen: 
Havenontwikkeling wil Sterk Texel laten zoals het is, en die over destinatiemarketing gaat ze 
ook niet ondersteunen.  

Progressief 
Hollands 
Kroon 

Mevrouw Sijbenga: alle amendementen en de motie moeten gewoon aan de lokale raden 
moeten worden voorgelegd.  
 

 
SP 
 
 

 
De heer Komen: De SP steunt alle amendementen, behalve die van destinatiemarketing.  
 

PvdA 
 
 

De heer Van der Laan is tevreden. Over de 5 punten van het document: punt 1, 3, 4 en 5 is 
akkoord. T.a.v. punt 2, de investeringslijst; er gaat wel veel geld naar infrastructuur. T.a.v. de 
amendementen: De voorstellen van de CU kunnen ze in grote lijnen ondersteunen. Het 
amendement om pas op de plaats te maken tot het voortbestaan van helihaven en haven 
geborgd is raden ze af. 
 

CDA 
 
 
 

De heer Lensink reageert op de amendementen van de ChristenUnie hetzelfde als de PvdA (zie 
hierboven). Bij het amendement destinatiemarketing merkt hij op dat het hele stuk al de geest 
ademt van goed overleg en relevant contact. M.b.t. de motie over een sociale paragraaf: niet 
eens.  

 
CDA 
 
 
 

T.a.v. de beslispunten: Met het stuk over de agrarische sector, o.a. zaadveredeling is het CDA 
akkoord, maar hij ziet dit graag breder, met meer aandacht voor visserij. Bij punt 1 van het 
document missen ze hier en daar wat consistentie in de ‘ja, tenzij’ formulering. Bij punt 2, de 
investeringslijst, geldt dat voor ‘nee, tenzij’. Bij punt 3 zullen ze blijven opletten. Punten 4 en 
5 zijn akkoord. 

  
VVD De heer Swaag geeft namens de VVD-fracties aan dat ze op hoofdlijnen kunnen instemmen. De  

amendementen steunen ze niet.  
 

Samen-
vatting 
voorzitter 

De voorzitter constateert dat een overgrote meerderheid van de commissie over de 5 punten 
van het document positief adviseert. De gemaakte kanttekeningen zijn verwoord in een aantal 
toezeggingen van de stuurgroep.  
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In de toegestuurde antwoorden op vragen en uitspraken van de wethouders is te zien hoe ze er 
tekstueel mee zullen omgaan; in de hoofdtekst of in het uitwerkingsplan. Dat wordt per project 
bekeken.  
 
De voorzitter concludeert dat er grote behoefte is op het punt van duurzaamheid de preambule 
zoals wethouder Meskers formuleerde terug te zien in de tekst, met meer handvatten, zoals 
mevrouw Vlietstra heeft geformuleerd. De stuurgroep zal nog eens kijken naar de concrete 
uitgangspunten en kaders. Ook om het draagvlak en de relatie met de bevolking overeind te 
houden. Het lijkt hem goed op dat punt nog wat opmerkingen te formuleren, hetzij in het 
document, hetzij in de aanbiedingsbrief. Over de verdere uitwerking en formulering van het 
proces en de rolverdeling zal de stuurgroep nog even studeren. Het gaat er dan om hoe de 
vinger aan de pols gehouden kan worden, en hoe kan worden ingegrepen als een project uit de 
hand dreigt te lopen. Aan de hand van de opmerkingen (o.a. van de heer V.d. Laan en mevrouw 
Vlietstra) en de amendementen van de ChristenUnie zullen ze nog een nadere formulering 
maken. Dat gaat er ook om hoe de raden grip kunnen houden en heeft o.a. te maken met 
evalueren, toetsen en beschikbaar stellen van middelen. Met deze tekstuele suggesties kan de 
stuurgroep dan naar de gemeenteraden. De voorzitter citeert hierbij de heer Wouters, die pleit 
als een ‘ambassadeur’ de steun uit te dragen.  

 Met inachtneming van de gedane toezeggingen gaan allen akkoord met het document 
  
  
006 Sluiting  
 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur.   
  
 


