TOEZEGGINGEN
Vergadering

Nr. agenda

Onderwerp

inhoud toezegging e.d.

PFH

2-6-2016

4 en 10

Vaststelling agenda

Terugkoppeling van de besluiten in de afzonderlijke gemeenteraden Theo
ten aanzien van convenant en ambitiedocument De Kop Werkt.
Meskens

2-6-2016

5

Voorstel tot vaststellen zienswijze Toeli hti g op de ge oe de extra ijdrage a € 0, 30 per i
Regionale Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA)

2-6-2016

6

Voorstel tot vaststellen zienswijze Vragen VVD: Is jeugdzorg een wettelijke taak voor de GGD en
GGD Hollands Noorden
wordt er iets gedaan aan het hoge ziekteverzuim van 6,2%

2-6-2016

9

9-2-2017

5

Voorstel tot vaststellen zienswijze
VR
Voorstel Regionale samenwerking
De Kop Werkt!

10-2-2017

6

o er Marjan van
Kampen

Hennie
Huisman

Toegezegd wordt de systematiek van de verdeelsleutel en de
Koen
compensatieregeling voor Texel op papier te zetten
Schuiling
Het aspect duurzaamheid neemt De Stuurgroep op in het
Krijns
toetsingskader en de formats. Deze subdoelstellingen worden
expliciet benoemd. Dit n.a.v. het (ingetrokken) amendement van 3
GroenLinks fracties en DNA Schagen

Voorstel Regionale samenwerking
Er volgt een een economische effectrapportage over voortgang
De Kop Werkt!
van uitvoering van het voorstel De Kop Werkt, op verzoek van de
VVD fracties. De vorm hiervan zal nog worden bepaald.
Krijns

gereed voor
datum

11-2-2017

7

12-2-2017

8

13-2-2017

9

Voorstel Regionale samenwerking
Het rapport over samenwerkende havens als één van de
De Kop Werkt!
bestuursopdrachten, zal op verzoek van de CDA fracties met de
Krijns
commissieleden van de regioraad en raden worden gedeeld
Voorstel Regionale samenwerking
Indien er sprake is van politiek gevoelige informatie dan dient de
De Kop Werkt!
Stuurgroep zich te verantwoorden aan de raden. Bij een wijziging
van 1 of meer projecten van 500.000 euro of meer, is de Stuurgoep
verplicht eerst voor akkoord terug te gaan naar de RRN. Beneden
de € 500.000 stelt De Stuurgroep de RRN op de hoogte a ee
gedane wijziging en waarom. De wensen en bedenkingen worden
binnen de RRN en aan de 4raden voorgelegd.
Krijns
Voorstel Regionale samenwerking
De Stuurgroep gaat nogmaals juridisch bestuderen of
De Kop Werkt!
geheimhouding van de aangelerde stukken bij het voorstel De Kop
Werkt noodzakelijk echt is en geeft een nadere toelichting aan de
raden hier over voor de raadsbehandeling van het voorstel.
Krijns

status
Afgedaan
Info 13 juni van projectleider De Kop Werkt. De terugkoppeling
van de raadsbesluiten, de motie, en het voorbehoud van Texel
(DMO) is voorzien in de Stuurgroep De Kop Werkt! van 8 juli
(was 23 juni). De planning komt dan ook aan de orde. 8 juli zal
ook duidelijk worden of behandeling van stukken in de RRN op
1 september haalbaar is. Zie ook bijgevoegde memo

ja

Info 16 juni van ambtelijk coördinator RHCA.De extra verhoging
van de gemeentelijke bijdrage van 0,30 cent per inwoner heeft
niet te maken het aflopen van contracten voor commerciële
verhuur van archiefruimte, maar met het volgende: De extra
verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 0,30 cent per
inwoner heeft niet te maken het aflopen van contracten voor
commerciële verhuur van archiefruimte, maar met het volgende:
De gemeentelijk bijdrage wordt voor 2017 aangepast in verband
met toenemende werkzaamheden voor wat betreft inspectie en
realisatie e-depot.
Dit betekent een stijging van de bijdrage van € 0,30 per
inwoner.
ja
Antwoord via gemeente Texel
nee
Zie bijlagen

ja

