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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 11 februari 2020 

 

Agendapunt 1: Opening 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat het vanwege technische redenen niet 
mogelijk is deze vergadering uit te zenden. 
 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
de heren Karels, Swart, mw. 
Glas (KL), dames Groen, 
Braak, Krijtenburg (GL) 
mw. Hoogendonk, dhr. Van 
Leijen (VVD), dhr. Haring, 
mw. Bruin (GB), dhr. Zwart, 
mw. Grooteman (CDA), mw. 
Otto, dhr. De Lange (D66); 
dhr. Van Huissteden (PvdA); 
dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Halff 

Collegeleden: 
Mw. H. Hafkamp,  
dhr. Valkering, dhr. Bekkering 
dhr. Tromp. 

Griffier: 
Dhr. Anthonissen 
 
  

 
 

Agendapunt 2: Overige onderwerpen 1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  

Er heeft zich één inspreker aangemeld, te weten de voorzitter van kampeervereniging De 
Golfbreker strand noord in Egmond die inspreekt over het verhogen van de parkeertarieven 
en de gevolgen hiervan voor de leden van kampeervereniging De Golfbreker en 
kampeervereniging Van Speijk. 

 
Voorgenomen besluit 

Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden: geen 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 3: Zienswijzen indienen over de kadernota 2021 bij  
 de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan 
 Bergen deelneemt: 

 

Agendapunt 3.1: Werkorganisatie BUCH 

 

                                                
1  



 

2 
 

Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kaderbrief 2021 van  
 de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de 
 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 3.2: Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GGD 
Hollands Noorden 

2. Aanvullend verzoeken wij de GGD om 
a. bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde resultaten 

en effecten per focuslijn te beschrijven; 
b. in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende diensten 

verder door te zetten.   
3. Wij geven aan dat voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 niet in de 

kadernota horen, maar bij de behandeling van de betreffende jaarstukken.  
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD 

Hollands Noorden kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.3: Veiligheidsregio NHN 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2021 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2020-
2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan 2020-
2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 
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Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
Toezegging: 
Portefeuillehouder mw. H. Hafkamp zegt toe dat de vraag van de heer De Lange van de 
fractie D66 welke brandjes er zijn of worden geblust –deze tekst staat namelijk in de stukken- 
schriftelijk wordt beantwoord. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.4: Omgevingsdienst NHN (OD NHN) 

 
Voorgenomen besluit 

 De volgende zienswijze af te geven over de kadernota OD NHN 2021 

 Zienswijze punt 1: 
Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient een eenduidig overzicht 
opgesteld te worden over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als 
financieel niveau. 

 Zienswijze punt 2: 
De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid, echter wel 
moet duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en lokale 
initiatieven daarin worden gewaarborgd en wat de financiële consequenties zijn, 
zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij de OD NHN. 
Voordat een besluit kan worden genomen over het al dan niet uitbesteden van 
taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in deze en andere consequenties;  

 Zienswijze punt 3: 
Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is. 

 De volgende vragen en opmerkingen op te nemen: 

 Opmerking 1:  
Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie van 
doelstellingen genoemd in dit plan; 

 Opmerking 2:  
De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is 
onvoldoende. Hier dient een betere verklaring voor te komen. 

 De zienswijze en opmerkingen via bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de OD 
NHN kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.5: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA). 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR RHCA 
kenbaar te maken.  
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
Toezegging: 
Portefeuillehouder de heer Tromp deelt n.a.v. een vraag van mw. Glas (KL) mede dat hij 
navraag zal doen naar de stand van zaken om het oude depot onder te brengen in 
Kranenburgh en dat hij de raad daarover zal informeren. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.6: WNK personeelsdiensten 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van WNK 
Personeelsdiensten; 

2. Geen bedenkingen uit te spreken tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling WNK Personeelsdiensten om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging SGO;  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van WNK 
Personeelsdiensten kenbaar te maken 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een B- bespreekstuk. 
Verder wordt er door mw. Otto (D66) een amendement aangekondigd. 
 
Toezegging: 
Portefeuillehouder Tromp deelt mee dat de planning is dat er in maart een voorstel komt naar 
de raad inzake de Participatiewet. Het college wil de raad daarin meenemen en hij wil 
daarover ook een BOT-overleg organiseren. Tijdens dat overleg wil hij inzicht geven waar de 
gemeente op het gebied van de Participatiewet het afgelopen jaar mee bezig is geweest. De 
consequenties van het mislukken van de Participatiewet (onvoldoende beschikbare middelen) 
voor WNK personeelsdiensten en de info daarover worden daarbij meegenomen. 
Het aangekondigde amendement wordt door de portefeuillehouder ontraden. De colleges van 
de 6 gemeenten richten zich op herpositionering van de WNK en hoe dit proces precies gaat 
verlopen daarover zal hij de raad schriftelijk informeren. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.7: Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de    
VVI Alkmaar e.o.  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van  
VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
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Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
Toezegging: 
Portefeuillehouder Bekkering zegt op vragen van de heer Swart (CDA) dat hij schriftelijk 
antwoord geeft op de vragen met betrekking tot de administratieve ondersteuning van deze 
regeling door HVC en een eventuele toekomstige uitbreiding van de administratie. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 

Agendapunt 3.8: Cocensus 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR 
Cocensus, met als kanttekening het verzoek om deze in het vervolg op te stellen naar 
het format zoals in regionaal verband is vastgesteld. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 februari 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A- hamerstuk. 
Toezegging: 
Portefeuillehouder Tromp zegt toe dat hij schriftelijk antwoord geeft op de gestelde vraag over 
wie eigenaar is van de data en over de vraag waarom grafrechten van de gemeente Bergen 
niet onder deze regeling vallen. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 12 februari 2020 


