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Publiekssamenvatting:
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de kadernota opgesteld. De gemeenten in 
Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 4 december de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In 
de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.
De kadernota is besproken in een skype-overleg op 17 december met alle betrokken IV adviseurs en 
financieel adviseurs. Unaniem is aangegeven dat er geen zienswijze nodig is op de kadernota. Wel 
hebben alle financieel adviseurs aangegeven dat er wat onduidelijkheden zitten in de berekeningen. Er 
wordt door Schagen, als penvoerder, opheldering gevraagd over deze onduidelijkheden. Deze 
onduidelijkheden geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar en om geen zienswijze af te geven op de kadernota 2022.
De concept-kadernota is reeds besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 november 
2020.

Geadviseerd besluit
1. conform het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 4 februari 2021 geen zienswijze 
af te geven op de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Bijlagen
1. Kadernota GR RHCA inzake begroting 2022.pdf 
2. def RRN voorstel zienswijze GR RHCA kadernota inzake begroting 2022.docx 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken 
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere 
gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken.

Doelen en resultaten
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Kaders en omstandigheden
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 4 december de kadernota 2022 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun 
zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te 
doen.

Argumenten en alternatieven
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële 
huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Het is mogelijk geen regionale 
afgestemde zienswijze in te dienen.

Bestuurlijke vernieuwing
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Financiële consequenties
geen

Uitvoering en planning
n.v.t.

Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over 
de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Den Helder, 12 januari 2021

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 15 februari 2021

Besluit nummer 2020-072533

Onderwerp Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van het RHCA

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 12 
januari 2021,

besluit:

1. conform het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 4 februari 2021 geen 
zienswijze af te geven op de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 februari 2021


