
  Adviserende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Kort verslag/besluitenlijst van de online bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop 
(RRN) van woensdag 26 mei 2021.
Aanvang van de online bijeenkomst: 19:30 uur. 
De bijeenkomst is voor geïnteresseerden terug te zien via de website van de gemeente Texel.
Zie: https://channel.royalcast.com/texel/#!/gemeentetexel/20210526_1
Aanwezig in totaal 62 personen. 39 deelnemers als lid of plaatsvervangend lid van de RRN.
Verder collegeleden uit de vier gemeenten, enkele ambtenaren (beleidsondersteuners) en griffiers. 
Commissiegriffier: John Hagens

Kort verslag/besluitenlijst aan de hand van de agenda

001  Even na 19:30 uur heet de avondvoorzitter de heer Michiel Uitdehaag (burgemeester Texel) 
              alle aanwezigen hartelijk welkom in deze digitale vergadering. Ondanks dat het vergaderen 
              via Teams op zich best goed gaat, hoopt hij dat wanneer de coronabeperkingen wat zijn 
              verminderd dat het later dit jaar, bijvoorbeeld in september, weer mogelijk zal zijn om langs 
              fysieke weg met elkaar te vergaderen in RRN verband.   
              Er zijn enkele afmeldingen en een aantal personen wordt in de vergadering vervangen door 
              de officiële plaatsvervanger of plaatsvervangster. De commissiegriffier houdt dit bij.   

002  19:35 uur: Advies met betrekking tot de Strategie Klimaatadaptatie.  
              Op 17 mei is de Strategie Klimaatadaptatie in een beeldvormende RRN bijeenkomst 
              gepresenteerd en toegelicht. De voorzitter stelt de leden in staat om hun reactie te geven op 
              het nu gevraagde advies ten aanzien van deze Strategie Klimaatadaptatie.
              Vanuit de commissie worden door onder andere de heer Lenskink van het CDA Schagen 
              enkele vragen gesteld. De in de vergadering aanwezige beleidsambtenaar de heer Willem 
              Stam is bereid om de vragen te beantwoorden. Na beantwoording geven de vragenstellers 
              aan dat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Daarop vraagt de voorzitter of de 
              aanwezige RRN vertegenwoordigers zich kunnen vinden in het advies dat als volgt luidt: De 
              Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) adviseert de raden om in te stemmen met de 
              Strategie Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de 
              afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden. Dit RRN advies zal worden doorgeleid naar de vier 
              gemeenteraden. Namens de PPV Den Helder laat de heer F. Feeburg overigens weten dat 
              zijn partij bij de behandeling van deze strategie in de gemeente Den Helder tegen zal 
              stemmen.

 
003 Advies met betrekking tot de kennisname van het Jaarverslag 2020 van De Kop 
             Werkt! 
             De voorzitter geeft voor een korte toelichting op dit agendapunt het woord aan wethouder 
             Theo Meskers (Gemeente Hollands Kroon) De heer Meskers vertelt dat het op zich goed 
             gaat met De Kop Werkt! En dat het zeker ook naar meer smaakt om op deze wijze met 
             elkaar door te gaan in regionaal verband. 
             Ook geeft hij antwoord op een aantal door de heer Frans Jansen namens de D66 fractie 
             Schagen gestelde vragen. Na de toelichting en de beantwoording vraagt de voorzitter of de 
             aanwezigen zich kunnen vinden in het advies dat als volgt luidt: De Regionale Raads-
             commissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 
             Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad 
             kennis heeft genomen van het jaarverslag 2020 van de regionale samenwerking De Kop 
             Werkt!. Dit advies wordt unaniem overgenomen.
   

004        Omstreeks 20:30 uur sluit de voorzitter onder dankzegging aan alle deelnemers en 
              aanwezigen de vergadering. 
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