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Besluitenlijst van de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op  
donderdag 2 februari 2023 om 18:30 uur in het gemeentehuis van Schagen (raadszaal). 
De bijeenkomst is terug te zien via de website raad.schagen.nl.  
 
Voorzitter:  mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen  
Commissiegriffier:   mevrouw A. Bruins  
 
 

 
AGENDA 
 
1. Opening en mededelingen  
Mevrouw Van Kampen opent de vergadering om 18:30 uur.  
De heer Rijnders, de heer Verhoef, mevrouw Mulderij en mevrouw Kolsteeg hebben zich afgemeld. 
 
2. Spreekrecht burgers 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling concept verslag van de vergadering van de RRN van 12 januari 2023 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. GGD Hollands Noorden 
5.1     Kadernota 2024 – zienswijzen 
De heer Schuiringa (VVD Texel) geeft namens de raadsrapporteurs een toelichting op de 
raadsrapportage. De heer Van de Belt, de coördinerend portefeuillehouder, en de heer Paulina, 
directeur Publieke gezondheid GGD HN, beantwoorden de gestelde vragen. De RRN adviseert het 
voorstel als hamerstuk aan de raden aan te bieden. 
De RRN adviseert de raden: 
1. De volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2024 van 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden  
a. Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang van 
2024 met € 0,06 per inwoner in verband met de structureel hogere lasten door de Wet open overheid 
(Woo);  
b. Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang van 
2024 met € 0,79 per inwoner voor informatiebeveiliging en privacybescherming, onder voorwaarde dat 
samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) wordt onderzocht en in het 
geval van financiële voordelen een samenwerking wordt aangegaan.  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD HN 
kenbaar te maken. 
 
5.2     Financieel herstelplan GGiD zienswijzen 
Namens de raadsrapporteurs geeft de heer Schuiringa (VVD Texel) een toelichting op de 
raadsrapportage. De heer Van de Belt geeft antwoord op de vragen die worden gesteld. Evenals de 
heer Paulina, die onder andere aangeeft dat de kosten van een nieuwe applicatie uit de bestaande 
begroting worden voldaan. De RRN adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raden aan te bieden. 
 
De RRN adviseert de raden: 
1. (Gezamenlijk) een positieve zienswijze af te geven op de midden variant die de GGD HN voorstelt 
in het Financieel Herstelplan GGiD 2023, wat inhoudt:  
a. de deelnemersbijdrage 2023 naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022 éénmalig te 
verhogen met een bedrag van € 3.549.790,- en dit bedrag te storten in de algemene reserve van de 
GGD HN;  
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b. deelnemers in staat te stellen de éénmalige bijdrage in 4-jaarlijkse termijnen te voldoen en hier zo 
nodig nadere afspraken over te maken;  
c. de bestemmingsreserve corona op te heffen en het saldo ad € 284.000,- toe te voegen aan de 
algemene reserve van de GGD HN;  
d. de onttrekking ad € 123.000,- t.b.v. infectiepreventie uit de algemene reserve van de GGD HN in 
2023 via BURAP 1 2023 ongedaan te maken, onder verrekening met een extra rijksbijdrage.  
2. Lokaal dekking zoeken voor de financiële gevolgen voor de gemeentes Den Helder ad € 300.117,- 
Hollands Kroon ad € 258.390,- Schagen ad € 248.551,- en Texel ad € 72.886,-  
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD HN 
kenbaar te maken.  
 

6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - zienswijzen op de Kadernota 2024 
De heer Soyer (GroenLinks Texel) geeft namens de raadsrapporteurs een toelichting op de 
raadsrapportage. De heer Versluis, de coördinerend portefeuillehouder, en de heer Foppe, directeur 
OD NHN, beantwoorden de gestelde vragen. De RRN adviseert het voorstel als hamerstuk aan de 
raden aan te bieden. 
 
De RRN adviseert de raden: 
1. kennis te nemen van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN);  
2. gezamenlijke zienswijze namens de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland in te dienen. 
 

7. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - zienswijzen op de Kadernota 2024 
Namens de raadsrapporteurs geeft de heer Wiskerke (CDA Schagen) een toelichting op de 
raadsrapportage. Mevrouw Van Dam, woordvoerder namens de portefeuillehouders, geeft een korte 
toelichting en  beantwoordt de vragen. De heer Bruin (VVD Den Helder) constateert dat in de brief, 
waarin de zienswijzen staan verwoord, vragen worden gesteld. De voorzitter geeft aan dat deze 
vragen bij de behandeling van de zienswijzen door de VR NHN worden meegenomen. De RRN 
adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raden aan te bieden. 
 
De RRN adviseert de raden: 
1. Kennis te nemen van het advies Zienswijze kadernota 2024 veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
2. De zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2024 vast te stellen 
conform bijgevoegde brief.  
3.  De zienswijze van de gemeenteraad, via het college van B&W, aan te bieden aan de voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN. 
 
8. Regionaal Archief Alkmaar - zienswijzen op de Kadernota 2024 
De RRN adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raden aan te bieden. De RRN adviseert de 
raden kennis te nemen van de kadernota inzake de begroting 2024 van de GR Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA) en om geen zienswijze af te geven op de kadernota 
2024. 
 
9. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland - 

zienswijzen op de Kadernota 2024 
De RRN adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raden aan te bieden. De RRN adviseert de 
raden geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 
 
10. Rondvraag 
De heer Bruin (VVD Den Helder) constateert dat de raad van Den Helder geen raadsrapporteurs heeft 
afgevaardigd en dat nu ook niet alle fracties zijn vertegenwoordigd. Hij benadrukt het belang van deze 
commissie en de samenwerking en geeft aan het in de agendacommissie in Den Helder te willen 
bespreken. 
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11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de raadsrapporteurs voor hun inzet en ook de vertegenwoordigers van de 
verschillende gemeenschappelijke regelingen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 
19:30 uur.  


