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001.

Opening en mededelingen
De voorzitter – burgemeester Nawijn – opent de vergadering en heet allen welkom.
De voorzitter noemt de namen van afmeldingen en vervangers

001.a

Evaluatie regionale samenwerking
Mevrouw Hanna Blomaard vanTwynstra Gudde stelt zich voor en geeft een toelichting op de aanpak van het
onderzoek.
De commissie geeft aan dat de regionale raadscommissie Noordkop een initiatief is van de vier raden. De rol van
de raden bij de evaluatie is wat mager. De evaluatie is voorbereid door de Agendacommissie van de RRN.

T.

Naar aanleiding van de vraag over de onderzoeksvraag en de keuze van het bureau wordt toegezegd dat deze aan
de leden verzonden wordt.

002.

Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

003.

Vaststelling concept-besluitenlijst en beknopt verslag van de vergadering 9 februari 2017.
Mevr. Van de Wetering (D66) merkt op dat zij expliciet gevraagd heeft dat de raden bij afwijkingen van de
jaarschrijf boven de € 500.000,- geïnformeerd moeten worden. Dit is niet opgenomen in het verslag.
Het verslag wordt met inachtneming van deze aanvulling vastgesteld.

T.

N.a.v. het verslag heeft de heer J.P. Groot (CU) schriftelijke vragen gesteld. De vragen en het antwoord zijn op 8
juni rondgemaild. De heer Groot geeft aan dat zijn vragen onvoldoende beantwoord zijn door de Stuurgroep.
De heer J. Groot zegt namens de Stuurgroep toe te komen met een aanvullende reactie op de vragen.

004.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

005.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
Mevr. Vlietstra (D66) geeft aan dat de opmerkingen hetzelfde zijn als vorig jaar. Zij zou graag al in de begroting
2018 een uitsplitsing zin van de wettelijke en niet wettelijke taken. De commissie geeft unaniem aan dat deze
uitsplitsing gewenst is.
De portefeuillehouder: mevr. Van Kampen heeft begrip voor het standpunt van de RRN. Aanpassing van de
begroting 2018 is echter niet reëel. Zij zegt toe voor 1 januari 2018 met een notitie te komen over de wettelijke en
niet wettelijke taken.
Gelet op de gedane toezegging adviseert de RRN positief over de voorgestelde zienswijzen.

T.

A.

006.

T.
A.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de
GGD Hollands Noorden
Mevr. Vlaming geeft aan dat de financiële situatie van de GGD zorgelijk is. De budgetbewaking kan beter.
Mevr. Vlietstra geeft aan dat de zienswijze (nr 1, tweede bullet) over het verzoek onderzoek naar de oorzaken van
het mislukken van het GGD-dossier enz. achterhaald is. De nagezonden memo geeft aan dat de GGD het
onderzoek al heeft uitgevoerd.
De heer Schuiringa heeft een technische vraag over het verloop van het eigen vermogen.
De portefeuillehouder: mevr. H. Huisman beantwoordt de vragen in algemene zin. Zij zegt toe het antwoord op de
vraag van de heer Schuiringa nog voor de behandeling in de raad van Texel op 15 juni toe te sturen
De RRN adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen, met uitzondering van de zienswijze over het onderzoek
naar de ICT. Dit onderzoek is afgerond een zienswijze is derhalve overbodig.
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007.

T.
A.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de
RUD Noord-Holland-Noord
De RUD is volop in beweging. De 5% taakstelling is behaald. De onlangs aangetreden interim directeur komt in de
loop van dit jaar met een rapport. De heer Lensink (CDA) geeft aan dat hij de RUD het voordeel van de twijfel
geeft. Volgend jaar (jaar 3) toch graag zichtbaar maken wat er met de zienswijze gedaan wordt.
De portefeuillehouder: de heer Groot zegt toe de bevindingen uit het rapport van de interim directeur te delen
met de raden.
Gelet op de gedane toezegging adviseert de RRN positief over de voorgestelde zienswijzen.

008.

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.
De heer Vlaming concludeert dat de invloed van de raden op de begroting van de bijvoorbeeld de VR zeer gering
is. Hij vraagt zich af hoe de raden hun invloed kunnen vergroten.
De voorzitter deelt mee dat de griffiers op Noord- Holland Noord in overleg met de GR’en werken aan het voorstel
om de informatievoorziening aan de raden te verbeteren en daarmee ook hun betrokkenheid en invloed.
De ‘spelregels’ zijn vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De planning is dat de griffiers eind 2017/begin 2018 in alle 18 raden van Noord-Holland Noord een raadsvoorstel
over dit onderwerp naar de raden brengen.
A. De raad adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen.

009.

Sluiting (18:30 uur)
De voorzitter deelt mee dat de raad van Texel op 15 juni, Den Helder op 19 juni, Hollands Kroon op 20 juni, en
Schagen op 27 juni een besluit nemen over de zienswijzen.
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