
 
Oproep voor de online vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op  
Donderdag 3 Februari 2022 om 19.30 uur. (Inlog mogelijk vanaf 19:15 uur) 
 
Voorzitter:  Burgemeester R. (Rian) van Dam (Hollands Kroon)  
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 
 
1    Opening en mededelingen. 
 
2    Spreekrecht burgers. 
 
3    Vaststelling concept verslag van de vergadering van de RRN van 18 november 2021. 
      Samenvatting: De aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt 
      gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 18 november 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 tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2023 van 
      het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief. 
      Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
      kort worden toegelicht door de heer Michiel Uitdehaag (burgemeester gemeente Texel), vanuit zijn  
      rol als lid van het AB van het Regionaal Archief (RHCA). 

Samenvatting: 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 2023 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 kennis te nemen van de 
kadernota 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en om geen zienswijze af te geven 
op de kadernota 2023. 

 
6     Voorstel met betrekking tot 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA. 
        Samenvatting: Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)  
       heeft in haar vergadering van 10 november 2021 besloten om een voorstel tot 6e wijziging van  
       de Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te leggen aan de colleges ter besluitvorming.  
       De directe aanleiding van deze wijziging is de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard  
       en Langedijk tot de nieuwe gemeenten Dijk en Waard. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU2MzY0YjctNDU0MS00ZGJmLWFhNTYtZmNkM2NiZDQ0ZDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227e50fb70-43f6-46ef-b368-2219ae63650c%22%2c%22Oid%22%3a%22894ba473-0bf2-4b69-99bf-296cf3da71ac%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=894ba473-0bf2-4b69-99bf-296cf3da71ac&tenantId=7e50fb70-43f6-46ef-b368-2219ae63650c&threadId=19_meeting_ZTU2MzY0YjctNDU0MS00ZGJmLWFhNTYtZmNkM2NiZDQ0ZDkz@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
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 Hoewel de Gemeenschappelijke Regeling  RHCA een collegeregeling is moet op grond van   
 artikel 1, lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraad toestemming  
 geven voor deze wijziging. 
 De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren om in te stemmen met de 6e   
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA. 
 

7    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2023 van de 
GGD Hollands Noorden (GGD HN). 
Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
kort worden toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn  
rol als lid van het AB van de GGD Hollands Noorden. 
Samenvatting: De 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.  
Het DB heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 aan de deelnemende gemeenten 
toegezonden, met het verzoek aan de raden om een zienswijze te geven. 
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de 
Kadernota 2023 van GGD Hollands Noorden en geen zienswijze af te geven op Kadernota 2023. 
 

8    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 van de  
      Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). 
      Het voorstel zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
      kort worden toegelicht door zowel de heer Jan de Boer (burgemeester Den Helder) als door  
      mevrouw Rian van Dam (burgemeester Hollands Kroon) vanuit hun beider rol binnen  
      De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
      Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 15 december 2021 de 

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2023 ontvangen. De gemeenteraden van   
de regio NHN wordt gevraagd om de zienswijze van de gemeente(n) kenbaar te maken aan het 
Dagelijks Bestuur. 
Tevens vraagt de veiligheidsregio om een reactie op het Regionaal Risicoprofiel van de VRNHN 
en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.  
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren de voorgestelde   
(gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio  
Noord-Holland Noord (VRNHN) en het Regionaal Risicoprofiel van de VRNHN. 
Ten aanzien van de deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s wordt de regionale 

raadscommissie gevraagd de raden te adviseren geen wensen en/of bedenkingen te hebben.  
 
9    Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2023 van 

de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 
Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
kort worden toegelicht door de heer Hans Heddes (wethouder gemeente Schagen), vanuit zijn rol 
als lid van het AB van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 9 december 2021 de  
Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen.  
De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden in de Noordkop te adviseren de   
kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan  
te nemen en de gezamenlijke zienswijze voor de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst  
Noord-Holland Noord, zoals in het advies verwoord, in te dienen bij de OD NHN. 

 
10  Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2023 van 
      de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
      Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie  
      kort worden toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon),  
      vanuit haar rol als lid van het AB van de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.. 
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        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.  
  De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota 
  Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland voor 2023 ter harte te nemen en geen zienswijze  
  af te geven.. 

 
 
OVERIG 
 
 
11     Rondvraag. 
 
 
12     Sluiting. 


