
 

Kort verslag RRN van 2 juni 2016 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de RRN op 2 juni 2016. 

 
Aanwezige leden:  
VVD:, de heer J. Klopstra, de heer J.J. Schuiringa.  
CDA: de heer C.M. Bazen, de heer S.M. Lensink, mevrouw E.A.C. Vlaming, de heer B. Zegeren.  
PvdA: de heer J.J. Heddes, de heer F.T.S. van der Laan (verlaat de vergadering om 20:00 uur), de 
heer A.J. Veltkamp.  
SP:.  
CU: de heer J.P. de Groot, mevrouw T. Biersteker.  
D66:, mevrouw E.M.M. Vlietstra, de heer F.C. Klut.  
GroenLinks: de heer J. Vlaming, mevrouw C.J. Dol, de heer J.P.F. Eichhorn.  
Lokale partijen: de heer M. Vermooten, mevrouw V. Koot, mevrouw M. Bredewold,  
mevrouw C. van Driesten, de heer M.C.L. de Knijf, mevrouw M.K. de Groot-Kooi,  
de heer J.Th. Kröger, de heer G. Pankras, de heer H. van Dongen,  
de heer M.C. Wouters, de heer F. Teerink, de heer J.A. Eelman (na agendapunt 6), mevrouw I.D. 
Sijbenga-van den Outenaar, de heer P.F.J. Vriend.  
Afwezig: mevrouw R. Post, de heer F. Bas, de heer J. van de Beek, de heer J.H. Swaag, de heer P. 
de Vrij, de heer J. Komen, mevrouw A.A.M. van de Wetering, de heer H.E. van Gameren, mevrouw 
I.D. Sijbenga-van den Outenaar, 
Voorzitter: mevr. Van Kampen-Nouwen, voorzitter;  
Commissiegriffier: mevr. E. Zwagerman, commissiegriffier;  
 
Portefeuillehouders: de heer K. Schuiling, mevrouw Van Gent, de heer Blonk en de heer Groot. 
 
1.  Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering en doet een paar mededelingen over o.a.: de tafelindeling, 
plv. leden, doel van de vergadering en de behandelwijze. 

 
2.  Spreekrecht burgers.  

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3.  Vaststellen concept-besluitenlijst en beknopt concept-verslag van de vergadering van 7 

april 2016 
Bij het beknopt verslag is een tekstwijziging voorgesteld door het CDA. Met in achtneming van 
deze wijziging worden de verslagen vastgesteld. 

 

De wijziging behelst een zinsnede op pagina 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 dat 
voor ‘nee, tenzij’ 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”. 
 
4.  Vaststelling agenda.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
Ter advisering  

5.  Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 

programmabegroting 2017 van RHCA. 

Texel heeft een voorbehoud gemaakt over de 1,93% prijscompensatie. De heer Schuiling 

geeft aan dat de loon,-  en prijscompensatie ook van toepassing is op de Gemeenschappelijke 

Regelingen. De trap op trap af methode wordt gevolgd. De 1,93% geldt voor alle GR en is 

vastgesteld door een financiële adviesgroep van de 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord. 

 De technische vragen worden schriftelijk afgedaan  
 

De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel. Texel geeft aan de 
1,93% indexering nog in hun eigen gremia te bespreken. 



 

 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 

programmabegroting 2017 GGD 

De heer Heddes geeft aan dat de PvdA fractie van de RNN mee te kunnen gaan met het 

afwijkende standpunt van Schagen (herziene begroting 2016 punt 2b). Mevrouw Bredewold 

sluit zich aan bij het standpunt van de PvdA. Mevr. Van Gent geeft aan destijds (2015) harde 

afspraken gemaakt over de mobiliteitspoule. De colleges van Den Helder, Texel en Hollands 

Kroon hebben daarom besloten geen extra middelen ad € 150.000 voor de mobiliteitspoule 
beschikbaar te willen stellen. De heer Blonk geeft een toelichting op het standpunt van de 

gemeente Schagen.   

De heer Wouters (Den Helder) en mevr. De Groot (Texel) geven aan de stand van Schagen 

over de mobiliteitspoule te willen bespreken in hun eigen gemeenten.   

De heer Heddes vraagt om het standpunt van de RRN met betrekking tot de mobiliteitspoule. 
 

De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel. De meerderheid van 
de RNN steunt het standpunt van de gemeente Schagen (304 voor en 177 tegen). Zij geeft de 
colleges van Den Helder, Texel en Hollands Kroon in overweging de zienswijze genoemd 
onder 2b hierop aan te passen. 

 

7.   Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de GGD Hollands Noorden. 
De derde wijziging is voor het over grootte deel van technische aard m.u.v. het voorstel om 
begrotingswijzigingen die geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD 
niet meer voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden van Castricum en 
Heiloo hebben hierover een motie aangenomen. De motie van Castricum wordt besproken en 
in stemming gebracht. 
De commissie adviseert de colleges om de motie van Castricum, met 276 stemmen voor en 
207 stemmen tegen, toe te voegen aan de zienswijzen. Verder akkoord 

 

8.  Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2015 

en de programmabegroting 2017 van de RUD. 

 De heer Lensink spreekt zijn zorgen uit over de werkdruk bij het personeel. Hij mist in de 

zienswijzen over het personele aspect. Wethouder Groot geeft antwoord. Er is zeker aandacht 

voor het personeel. De 1,93% prijs, - en looncompensatie geven ruimte. 

 
De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel.  

 

9. Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2015, 

ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2019-2010 van de VR. 

 De heer Veltkamp vraagt aandacht voor de ingroeiregeling voor Texel zoals is afgesproken. 

De heer Schuiling geeft een toelichting op de systematiek van de ingroeiregeling. Zegt toe hier 

nog een stukje verduidelijkende tekst over toe te zenden. De ingroeiregeling en de 

verdeelsleutel zijn vastgesteld en bekrachtigd over het AB. 

  

De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel. 

 
10. Duiding afzonderlijke raden over de Kop Werkt 
 De voorzitter geeft aan dat vanuit de Kop Werkt een memo via de griffiers naar de raden komt. 
 
11.  Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering. 


