Beknopt concept verslag van de online bijeenkomst
Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Datum vergadering: 23 september 2021 aanvang 19:00 uur.
Beknopt verslag aan de hand van de agenda.
De bijeenkomst is overigens ook terug te zien via de website van de gemeente Hollands Kroon.
Middels het volgen van deze link:
https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5731c732-1f8d-4a2c-b3e54c01c21bffe7
1. Opening en mededelingen
Avondvoorzitter burgemeester Jan de Boer (Den Helder) opent de online bijeenkomst om 19:00
uur. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt zichzelf nog even kort voor. Hij verzoekt,
om de online vergadering ordentelijk te laten verlopen, aan de deelnemers om hun camera en
microfoon uit te zetten.
Wanneer iemand het woord wenst kan hij of zij dat middels de chat aangeven. Hij of zij zal dan,
afhankelijk van de volgorde van aanmelding in de chat, ook het woord krijgen.
2 Spreekrecht burgers.
Er hebben zich geen sprekers aangemeld voor het spreekrecht burgers.
3 Vaststelling concept-verslag van de (extra ingelaste) bijeenkomst van de RRN van
donderdag 26 augustus 2021.
Samenvatting: De leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt
gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 26 augustus 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.
De heer Sjaak Vriend maakt melding van het feit dat hij graag zou zien dat ten aanzien van het
verlag over het agendapunt Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) de zinsnede wordt
toegevoegd dat er geen eensluidend advies vanuit de drie raden over dit onderwerp door de RRN
kon worden afgegeven. De griffier zegt toe dat dit zal gebeuren.
4 Vaststelling agenda.
Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen.
De agenda wordt door de aanwezige RRN-leden conform het voorstel vastgesteld.
TER ADVISERING
5 Voorstel met betrekking tot het uitbrengen van een advies over de Transformatievisie
JeugdZorgPlus (JZ+).
Het voorstel met betrekking tot de Transformatievisie JeugdZorgPlus wordt voorafgaand aan de
bespreking in de commissie kort toegelicht door wethouder Remco van de Belt (gemeente Texel).
Lidwien Strik, beleidsmedewerkster samenlevingszaken gemeente. Schagen geeft daarna een korte
presentatie over de wijzigingen zoals die zijn opgenomen in de transformatievisie.
Na de inleiding door de portefeuillehouder en de presentatie door de beleidsambtenaar geeft de
voorzitter als eerste het woord aan de heer Friso Teerink van Duurzaam Schagen. Hij heeft een
amendement bij dit agendapunt ingediend en krijgt de gelegenheid dit nader toe te lichten.
De strekking van zijn amendement luidt in het kort: De Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf
2023 vast te stellen waarbij we toewerken naar een gecontroleerde afbouw van geslotenheid naar
nul plaatsingen uiterlijk in 2025 (i.p.v. pas in 2030).
Zowel de portefeuillehouder, de heer Van de Belt als de aanwezige beleidsambtenaar ontraden het

steunen van dit amendement. Zij geven daarbij als belangrijkste argument dat het al lastig genoeg
zal zijn, gelet op de ingewikkelde problematiek, om de gedwongen opname (opsluiting) van jongeren
in 2030 echt helemaal te kunnen beëindigen.
De voorzitter geeft daarna een reeks van sprekers het woord, en er ontspint zich een levendige
discussie.
Na de vrij uitvoerige en levendige discussie over dit advies constateert voorzitter, burgemeester Jan
de Boer van Den Helder, dat omdat er in iedere deelnemende gemeente toch wel een of meer
fracties zijn die laten weten het advies niet zonder meer te kunnen en zullen steunen, dat er hier dus
geen sprake is van een eensluidend advies vanuit de RRN. Consequentie daarvan is dat dit als een
bespreekstuk zal moeten worden doorgezet naar de vier deelnemende raden.
6. Voorstel met betrekking tot het uitbrengen van een advies over het onderbrengen van
Veilig Thuis bij de GGD Hollands Noorden (GGD HN) en het daarmee gepaard gaande
wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.
Het voorstel met betrekking tot dit advies wordt voorafgaand aan de bespreking in de commissie
kort toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon) vanuit haar rol
als regionaal trekker voor Veilig Thuis. Ter ondersteuning is ook aanwezig mevrouw Arlette Booms.
Na de korte toelichting door mevrouw Van Gent geeft de voorzitter de leden van de RRN de
gelegenheid om zich over het voorliggende advies uit te spreken.
Een aantal leden van de RRN maakt van deze gelegenheid gebruik. Samengevat geven zij daarbij
aan dat zij dit gelet op het zorgvuldige proces dat hiervoor is doorlopen een logische en verstandige
keuze vinden. De leden kunnen zich allen dan ook vinden in dit voorliggende advies.
Op de vraag van de voorzitter of dit stuk als hamerstuk of als bespreekstuk kan worden doorgeleid
naar de vier raden is het unanieme standpunt van de deelnemers dat dit als een hamerstuk naar de
raden kan.

7 Voorstel tot het uitbrengen van een advies met betrekking tot de locatieanalyse naar
middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, Provincie Noord
Holland en gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. * (Dit agendapunt is dus niet van
toepassing voor de gemeente Texel)

Aanleiding voor het advies is het verschijnen van de Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor
de huisvesting van buitenlandse werknemers, Provincie Noord-Holland en gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen. De stuurgroep van huisvesting buitenlandse werknemers legt de
locatieanalyse via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor aan de gemeenteraden van Den
Helder, Hollands Kroon en Schagen voor een procedure van wensen en bedenkingen. Het voorstel
om geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen de locatieanalyse wordt voorafgaand aan de
bespreking door de commissieleden kort ingeleid en toegelicht door de heer Theo Meskers
(wethouder Hollands Kroon).
Na de inleiding door de heer Meskers stelt de voorzitter de leden in de gelegenheid om te reageren
op het voorliggende advies.
Al snel blijkt in de discussie over dit onderwerp dat een aantal partijen wel degelijk wél wensen en
bedenkingen heeft ten aanzien van de Locatieanalyse.
Zo geven Sjaak Vriend, Lillian Peters, Jip Pankras en Sylvia Buczynski vanuit Hollands Kroon en
vanuit Den Helder Michel Pastoor en Adriana Hogendoorn in de discussie over dit onderwerp aan
wel degelijk opmerkingen en mogelijk ook enkele wensen en bedenkingen te hebben met betrekking
tot de locatieanalyse.
De voorzitter stelt na de ronde langs de partijen vast dat ook bij dit agendapunt er vanuit de RRN
dus geen unaniem en eensluidend advies naar de raden kan worden gebracht.
Het ontbreken van een eensluidend en unaniem advies vanuit de RRN maakte dat dit open naar de
raden zal worden doorgeleid waarbij het aan de agendacommissies van de individuele raden is of dit
stuk al dan niet een bespreekstuk zal worden.
OVERIG
8 Rondvraag.
De voorzitter vraagt de aanwezigen of iemand van hen gebruik wil maken van de rondvraag.
Dat blijkt niet het geval.
9 Sluiting.
Omstreeks 20:45 uur sluit de voorzitter de vergadering af onder dankzegging aan de aanwezigen.

