
 
Oproep voor de online vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op  
Donderdag 18 November 2021 om 19.00 uur. (Inlog mogelijk vanaf 18:45 uur) 
 
Voorzitter:  Burgemeester M. (Marjan) van Kampen (gemeente Schagen)  
Commissiegriffier:   J. (John) Hagens  
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Inloglink voor deelname aan de RRN vergadering via Microsoft Teams:  
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Meer informatie | Opties voor vergadering  
 
AGENDA 
Punt van Orde: Actieve deelname aan het eerste adviserende deel van de online bijeenkomst is 
voorbehouden aan de leden of plaatsvervangende leden van de RRN…Uiteraard is iedereen verder 
hartelijk welkom om dit deel als toehoorder te volgen. 
 
1    Opening en mededelingen. 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept-verslag van de online bijeenkomst van de RRN van  
      donderdag 23 september 2021. 
      Samenvatting: De leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt 
      gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 23 september 2021 vast te stellen. 
      Opmerkingen over het concept-verslag kunnen hetzij in de vergadering zelf of tot drie dagen 
      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 met betrekking tot het uitbrengen van een advies over de eerste  
      begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
      Het voorstel met betrekking tot het advies over de eerste begrotingswijziging zal kort worden  
      toegelicht door wethouder Theo Groot vanuit Hollands Kroon en door een van de andere  
      wethouders namens de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel.  

Samenvatting:  De OD NHN heeft de eerste begrotingswijziging 2022 met de gemeenteraden 
gedeeld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat 
gezamenlijk te doen via de RRN. Aanleiding voor de begrotingswijziging is het traineeship dat de 
OD NHN wil voortzetten, de inzet van data-analisten het uitstel van de Omgevingswet. Deze 
kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2022 en hier vraagt de OD NHN nu extra middelen 
voor. 
Gevraagd advies: De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren 
1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) m.b.t. traineeship, data-analisten en uitstel Omgevingswet;  
2. geen gezamenlijke zienswijze namens de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland in 
te dienen;  
3. namens Schagen, Den Helder en Texel de bijgevoegde zienswijze in te dienen. 
Dit advies aan de gemeenteraden bevat geen gezamenlijke zienswijze. Hollands Kroon vindt dat de 
onderbouwing van de begrotingswijziging op adequate manier met de deelnemers is gecommuniceerd. Met 
deze begrotingswijziging wordt op een juiste manier geanticipeerd op de (personele) problemen voor de 
primaire dienstverlening die anders te wachten staan. De begrotingswijziging is dusdanig urgent dat ze niet 
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kan wachten tot de kadernota en begroting van 2023. Den Helder, Schagen en Texel zijn van mening dat de 
vorm van de eerste begrotingswijziging 2022 niet de grote investering legitimeren. Zij stellen hun raden voor 
zienswijzen in te dienen. 
 

6    Voorstel met betrekking tot het uitbrengen van een advies over het Wijzigen van de GR  
      Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 
      Het voorstel met betrekking tot dit advies zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
      kort worden toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon).    
       

Samenvatting: De GRGA is van plan om de huidige afdeling ProSchoon samen te voegen met 
afdeling ‘De Dreu’ tot de nieuwe BV ProSchoon. Vervolgens zal deze naast Probedrijven N.V. 
gaan functioneren onder de GRGA. De GRGA zal ook van deze B.V. de enige en ongedeelde 
aandeelhouder zijn. De governance van Probedijven N.V. (RvC en bestuur/directie) zal in vorm en 
personele invulling worden ingevoegd in dit model van de B.V. Proschoon. Belangrijkste reden 
voor deze verzelfstandiging is de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de daaruit voortvloeiende 
bepalingen met betrekking tot de te volgen CAO. 
 
Gevraagd advies: De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt gevraagd de raden te 
adviseren om: kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van de GR Gesubsidieerde arbeid 
Kop van Noord-Holland en geen wensen en bedenkingen mee te geven over het voorgenomen 
besluit van het Dagelijks Bestuur van de GRGA. 
 

Korte Pauze voor koffie of thee o.i.d.   
 
Na de pauze gaat de online bijeenkomst verder als een informerende en beeldvormende 
bijeenkomst. Alle raadsleden, commissieleden, fractie-assistenten in deze bijeenkomst 
aanwezig kunnen en mogen hier actief aan deelnemen.  

 
7    Presentatie en discussie over de Menukaart duurzame mobiliteit. 
 
      In het kader van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Klimaatakkoord is door de provincie Noord- 
      Holland samen met de provincie Flevoland een Menukaart duurzame mobiliteit opgesteld. 

In Nederland zijn mobiliteit en vrachtvervoer verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de totale 
CO2-uitstoot. Flevoland en Noord-Holland nemen hiervan 15 procent voor hun rekening. De 
komende jaren wordt het alleen maar drukker in onze regio. Om klimaatverandering tegen te gaan 
en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, moet het verkeer flinke stappen zetten om 
slimmer, schoner en veiliger worden. Hoe zorgen we door slimmer, schoner en veiliger te reizen 
dat de CO2-uitstoot van ons personen- en goederenvervoer vergaand vermindert? Deze 
menukaart is bedoeld om de mobiliteitssector in Flevoland en Noord-Holland te helpen bij het 
maken van de juiste keuzes. Op het menu staan 20 maatregelen die voor mobiliteit bijdragen aan 
de klimaatdoelen van de Europese Klimaatwet: 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 
procent in 2050. 
Vanuit de provincie zullen voor de presentatie online aanwezig zijn: Björn Hutten, Annemiek van 
de Weerd, Ragna Walraven-Kroes en gedeputeerde Jeroen Olthof. 

      Na de presentatie is er voor de deelnemers de ruimte voor het stellen van vragen en het maken      
      van opmerkingen, of het doen van aanbevelingen. 
 
8    Presentatie en toelichting over de gevolgen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet  
      voor de samenwerking tussen de gemeenten, en de gemeenschappelijke regelingen GGD  
      HN, Veiligheidsregio NHN en de Omgevingsdienst NHN. 

 
Binnen het gezamenlijke programma werken de drie gemeenschappelijke regelingen al lange tijd 
samen met diverse ambtenaren van de gemeenten, die betrokken zijn bij de implementatie van de 
Omgevingswet. Zij maken graag van de gelegenheid gebruik om de verkregen inzichten tot nu toe 
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te delen met u aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 
Op deze wijze kunnen zij toelichten wat zij doen en welke toegevoegde waarde de betrokkenheid 
van de VR, OD en GGD heeft om die veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze 
gemeenten te realiseren. 
  
Het programma met betrekking tot dit agendapunt ziet er volgt uit: 
1. Opening door Mostapha Nazih (manager Veiligheidsregio NHN en Team Commandant 
Noordkop)  
2. Introductie door Marjan van Kampen (Burgemeester Schagen, bestuurlijk portefeuillehouder 
Omgevingswet) 
3. Komst van de Omgevingswet door Ingmar Zwier (Programmamanager Omgevingswet 
gemeente Den Helder) 
4. Rol en advies van de OD, VR en GGD door Peter Verduin (Programmamanager gezamenlijk 
programma OD/VR/GGD) 

      5. Hoe werkt dat in de praktijk van mijn gemeente? door Mostapha Nazih (manager   
      Veiligheidsregio NHN en Team Commandant Noordkop) 
      6. Ruimte voor uw vragen en de beantwoording daarvan. 
 

OVERIG 

 
 
9   Rondvraag. 
 
 
10   Sluiting. 


