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R e g i o n a l e  R a a d s c o m m i s s i e  N o o r d k o p 

Verslag    Donderdag 8 november 2018 
Aanwezig 
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Vervangers 

 

 

 

Commissiegriffier 

Overige griffiers 

 

Verslag 

 

 

 

Portefeuillehouders 

 

 

Burgemeesters 

Burgemeester Hollands Kroon, de heer J.R.A. Nawijn  

VVD:  de heren R.N. Bruin, W. Groot, J. van de Beek en J.J. Schuiringa 

CDA: de heren C.M. Bazen, S. M. Lensink, J.M.M. Vriend en  B. Zegeren 

PvdA:  de heren P. Blank, A.J. Veltkamp, mevrouw V.C. van Vuuren (plv van M.A. Leijen) en 

mevrouw S.M.E. Buczynski  

SP: de heer W.P. Rijnders  

D66: mevrouw A. van de Wetering, mevrouw E.M.M. Vlietstra-Wouterse en de heren F.C. Klut 

en F.N.J. Jansen 

GroenLinks: de heren P. Fekkes, J. Vlaming,  en mevrouw M. Boessenkool 

Christen Unie: de heer J.P. de Groot en J.P. Donkelaar 

Beter voor Den Helder: mevrouw J.E. Vorstman 

Behoorlijk Bestuur: J. van der Kraan (plv. van S. Hamerslag)  

Stadspartij Den Helder: mevrouw S. Wisgerhof 

Wens4U: mevrouw H.P. Bredewold  

JESS: de heer S.C. Kruijer (plv. van J. Th. Kröger) 

Senioren Hollands Kroon: de heer J. Pankras 

Seniorenpartij (DH): de heer K. van Driesten 

Seniorenpartij Schagen: de heer J.M.M. Vriend 

LADA: de heer H.E. van Gameren  

Texels Belang: mevrouw V. Koot 

Onafhankelijk Hollands Kroon: niet vertegenwoordigd 

Anders!: mevrouw I.D. Sijbenga-van den Outenaar 

Duurzaam Schagen: F. Teerink 

PVV: V.H. van der Born 

 

Mevr. M.A. Leijen (PvdA Schagen) vervangen door mevr. V. van Vuuren, dhr. S. Hamerslag 

(Behoorlijk Bestuur Den Helder) vervangen door dhr. J. van der Kraan, dhr. J. Th. Kröger (JESS 

Schagen)  vervangen door dhr. S.C. Kruijer 

 

Mevrouw J. v. d. Plas 

Mevrouw E. Zwagerman, mevrouw S. van den Bosch 

 

Audio- en beeldverslag via 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/428362/Regionale%20raadscommissie%2008-

11-2018? 

 

J.C.J. Beemsterboer (Schagen), K. Visser (Den Helder) en Th. Meskers (Hollands Kroon) over De 

Kop Werkt!; W. Wouters (Den Helder) over Retailvisie; S. van Knippenberg (Texel) over GGD 

 

De heer M. Uitdehaag 

Afwezig met kennisgeving Mevrouw M.J.P. van Kampen (Schagen) 

Afwezig zonder kennisgeving: de heren A. Bügel (OHK Hollands Kroon), L.A.J. Riteco (Schagen) 
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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. 

 

002. Spreekrecht burgers. 

Hiervan wordt geen gebruikgemaakt. 

 

003. Vaststelling concept-besluitenlijst (inclusief toezeggingenlijst) van de vergadering van 7 juni 2018 

Wijzigingsvoorstel: 

De heer Teerink hoort te zijn Duurzaam Schagen in plaats van Duurzaam Natuurlijk Alternatief. 

 

Vaststellen besluitenlijst 7 juni 2018 

De besluitenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 

 

Toezeggingenlijst 

 Toegezegd wordt dat de vraag van mevrouw Van der Wetering schriftelijk wordt beantwoord. Het betreft de 

toezeggi g o er de sta d a  zake  u er  Zie s ijze V‘: De voorzitter zegt toe het verzoek om in de diverse 

begrotingen een onderscheid te maken tussen beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar in te brengen in de Regietafel 

G‘ e .  

 

004. Vaststelling agenda 

De portefeuillehouders van De Kop Werkt! hebben verzocht een presentatie te houden bij agendapunt 5: 

Voorstel tot het aststelle  a  het jaarprogra a 9 De Kop Werkt . De deelnemers aan de vergadering  

gaan hiermee akkoord.  

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 

 

005. Voorstel tot het vaststellen van het jaarprogramma 9 De Kop Werkt!  

 Portefeuillehouders Beemsterboer, Visser en Meskers geven een presentatie. 

  

Sprekers zijn: mevr. Van der Wetering, dhr. Jansen, dhr. Leever, dhr. De Groot. 

 

Portefeuillehouder Beemsterboer geeft een toelichting en beantwoordt vragen. 

 

 Toegezegd wordt dat onderstaande vragen schriftelijk beantwoord worden: 

Mevr. Van der Wetering: 

In de begroting zijn de posten opgenomen, alle bedragen worden uitgelegd en kloppen, behalve bij twee 

projecten, t.w.:  Planet Texel en Versterking ligging aan zee voorhoede project. Bij het ene project gaat 

he  o  ee  edrag a  € ,5 iljoe  e  ij het a dere o  €  iljoe . Bij deze t ee proje te  staat ee  
aantal bedragen die nog niet zijn uitgegeven, maar ze staan toch op nul. Hoe zit dit? 

 

Dhr. Jansen:  

Bereikbaarheidsnetwerkkwadrant. Er is een post opgenomen: Opstellen bereikbaarheidsplannen en 

kosten programmanager . Ka  toegeli ht orde  aaro  deze post u al € .  i  de i  staat? 

 

Dhr. Leever: 

Voor e e e e te  “ail tot  € .  egroot. Volge s de portefeuillehouder is de olge de “ail 
gepland in 2021. Moet daarvoor reeds deze post opgenomen worden? Zo ja, waarom is de door de 

pro i ie toegezegde ijdrage a  € .  iet opge o e ? 

 

Dhr. De Groot 

De portefeuillehouder zal laten weten hoe meer inzicht gegeven kan worden aan de effectiviteit van 

destinatiemarketing of aangeven waarom het niet mogelijk is om meer inzicht te geven op dit moment. 
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Sprekers zijn: dhr. Vriend, dhr. Van Gameren, mevr. Buczynski en dhr. Jansen. 

 

Dhr. Jansen laat aantekenen dat hij positief oordeelt, maar dat de beantwoording van de vragen voor hem  

meewegen in zijn uiteindelijke oordeel. 

 

De commissie adviseert positief over het voorstel 

   

006. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 

 Sprekers zijn: mevr. Buczynski, dhr. Bruin, dhr. Rijnders.  

 

Portefeuillehouder Wouters geeft een toelichting en beantwoordt vragen.  

 

Sprekers zijn: dhr. Van Gameren, dhr. Leever, dhr. Bruin. 

 

Portefeuillehouder Wouters beantwoordt vragen. 

 

De commissie adviseert positief over het voorstel. 

 

007. Voorstel inzake gewijzigde begrotingen GGD 2018 en 2019 

 Spreker is dhr. Schuringa. 

 

 Portefeuillehouder Van Knippenberg beantwoordt de vraag van dhr. Schuringa. 

  

 Sprekers zijn: dhr. Schuringa, mevr. Buczynski. 

 

 Me r. Bu zy ski geeft aa  dat het haar uttig lijkt ee  eeld or e de ergaderi g te pla e  o er jeugdzorg e  
i koop eleid .  

  

008. Voorstel verzoek voor Garantstelling Noordwest Ziekenhuisgroep  

 Sprekers zijn: mevr. Buczynski, dhr. Schuringa. 

 

 De voorzitter antwoordt op een vraag van dhr. Schuringa dat in de stukken vermeld staat dat de 

garantstellingsaanvraag neergelegd wordt bij de zorgverzekeraar. Dit heeft te maken met het feit dat het 

ziekenhuis is benoemd tot systeemziekenhuis. 

  

 Mevr. Vorstman vraagt of het een idee is een werkgroep samen te stellen vanuit de regio om een vinger aan de 

pols te houden. De fracties van de deelnemende gemeenten kunnen dit zelf organiseren.  

 

 Spreker is dhr. Schuringa. Hij complimenteert de Noordwest Ziekenhuisgroep. 

  

009. Rondvraag  

  

 Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag. 

  

010. Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 

  

 


