
           Regionale Raadscommissie Noordkop 
 

  

 

Oproep voor de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op  
Donderdag 13 februari 2020 om 17.00 uur in het Gemeentehuis van Schagen, Laan 19, Schagen. 
 
Voorzitter:  Burgemeester R. van Dam (Hollands Kroon)  
Commissiegriffier:   J. Hagens  
 

 

 
AGENDA 
 
1    Opening en mededelingen 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de 
      vergadering van de RRN van 20 november 2019. 
      Samenvatting: Opmerkingen over de concept-besluitenlijst van de vergadering van 20 november     
      2019 kunnen tot uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan 
      de commissiegriffier. 
 
4    Vaststelling agenda. 
      Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen. 
 
TER ADVISERING 
 
5    Voorstel tot het vaststellen van een van een zienswijze op de Kadernota 2021 van 
      het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 

Samenvatting: Het Regionaal Archief Alkmaar is een zelfstandig gemeentelijk 
samenwerkingsverband van 10 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Vanuit de raden is 
verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door 
de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het 
sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader 
is de kadernota begroting 2021 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit 
kunnen worden. Deze zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen 
van de begroting. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren 
over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de in het 
advies genoemde zienswijze en opmerking. 
 

6    Voorstel tot het vaststellen van een van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de 
GGD Hollands Noorden. 
Samenvatting: GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten 
in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen in totaal ruim 648.000 
inwoners. In de Noordkop gaat het om ruim 163.000 inwoners. De raad heeft jaarlijks de 
mogelijkheid om haar zienswijzen te geven over het handelen van de GGD bij de 
jaarstukken en begroting. Met ingang van vorig jaar is voorafgaand hieraan een Kadernota 
vastgesteld. Het DB heeft op 16 december 2019 de Kadernota 2021 aan de deelnemende 
gemeenten toegezonden, met het verzoek aan de raden om een zienswijze te geven. Na 
kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de Kadernota 2021 ter vaststelling 
geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 11 maart 2020. 
In een Kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar en voor meerdere 
jaren), inclusief de financiële consequenties, vastgelegd. De Kadernota vormt de basis 
voor de begroting 2021. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol 
gemeenschappelijke regelingen, bedoeld om de raden meer sturing en grip op deze regelingen te 
geven voorafgaand aan de begroting. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te 



adviseren over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de in 
het advies genoemde zienswijze. 

 
7    Voorstel tot het vaststellen van een van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 13 december 2019 de 
Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2021 ontvangen. Op 6 maart 2020 
wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de 
Kadernota vastgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering dient conform art.24 en art.25 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN aan de gemeenteraden van de regio 
NHN gevraagd te worden om de zienswijze van de gemeente kenbaar te maken aan het 
Dagelijks Bestuur. De grondslag van de zienswijze is vastgelegd in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen art.34 en art.35. De regionale raadscommissie wordt 
gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om de Kadernota Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Dit in 
afwachting van een nadere uitwerking van de financiële en beleidsmatige aspecten door 
de Veiligheidsregio. En om in te stemmen met het indienen van de in het advies 
genoemde zienswijze. 

 
8    Voorstel tot het vaststellen van een van een zienswijze op de Kadernota 2021 van 

de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 
Samenvatting: De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de 
provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 gefuseerd in de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord. In maart 2019 is de naam van de RUD NHN gewijzigd in Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord (OD NHN). De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben 
op 12 december 2019 de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
voor 2021 ontvangen. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst heeft in de begeleidende 
aanbiedingsbrief gevraagd om de standpunten ten aanzien van de financiële en 
beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2020 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. De 
regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden in de Noordkop te adviseren De 
Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor 2021 voor 
kennisgeving aan te nemen en de zienswijze(n) zoals verwoord in het advies in te dienen. 

 
9    Voorstel tot het vaststellen van een van een zienswijze op de Kadernota 2021 van 
      de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 

Samenvatting: Aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-
Holland wordt door drie van de vier Noordkopgemeenten deelgenomen: Den Helder, Hollands 
Kroon en Schagen. Noorderkwartier N.V. is in de Kop van Noord-Holland de sociale 
onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Noorderkwartier is 
uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in deelnemende gemeenten 
Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Dit doet zij enerzijds door mensen een 
beschermde werkplek te bieden, anderzijds door mensen te begeleiden naar een reguliere 
arbeidsplaats. Om voorbereid te zijn op de toekomst is in februari 2019 besloten om 
Noorderkwartier verder te laten gaan onder de naam PRO. Er is een nieuw logo en een 
nieuwe naam voor de vijf onderdelen van het bedrijf. Deze dragen nu de namen Pro 
Verpakken & Ontwikkelen, Pro Groen & Milieu, Pro Schoon, Pro Bezorgt en Pro Actief. 
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota 
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland voor 2021 voor kennisgeving aan te 
nemen en de zienswijze(n) zoals verwoord in het advies in te dienen. 

 
 
OVERIG 
 
10 Rondvraag. 
 
 
11 Sluiting. 


