
 

 
 
 
VERSLAG Tijdelijke vakcommissie Regionale Samenwerking van  

30 oktober 2013 
  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Diels (GBB); 
Meereboer,  
Braak-van Kasteel (GL); 
Grooteman (CDA); 
De Ruiter, Snijder,  
Van der Hoek (D66); 
Van der Leij (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hekker 
Mesu 
Hietbrink 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Agendapunt 1: Voortgang samenwerking BUCH-gemeenten:  

- Mededelingen portefeuillehouder Hekker (toezegging uit vakcommissie) 
- Uitnodigingsbrief college 12 november 2013 presentatie voortgang verkenning (BUCH  
  samenwerking) 

 
Opmerkingen 

Wethouder Hekker licht de stand van zaken voor wat betreft de regionale samenwerking toe.  
Op het gebied van samenwerking met informatie & automatisering is met de 8 gemeenten een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk zijn 
voornemens met elkaar een Shared Service Center te beginnen. Wat dit gaat betekenen voor 
het I&A- project, is nog niet helemaal duidelijk en over de vorm van samenwerking wordt nog 
nagedacht. De gemeente Bergen gaat door met de andere 7 gemeenten en half november is 
de bedoeling dat een bedrijfsplan I&A wordt vastgesteld in de stuurgroep I&A.  
 
Stand van zaken BUCH-gemeenten: 
De aangenomen motie voor het starten van een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden  
is vertaald in een bestuursopdracht. Er wordt onderzocht welke kansen er zijn voor 
samenwerking waarbij de deelopdrachten zijn: dieper spitten in samenwerking groen/grijs 
(beheer buitenruimte & afvalinzameling), KCC, HRM (personeel en organisatie). Er zijn 
werkgroepen gestart om deze deelopdrachten verder uit te werken. Heel praktisch wordt al 
gekeken om bij vacatures gezamenlijk iemand aan te stellen en er wordt gekeken naar 
gezamenlijk inkopen. In januari volgt een rapportage. Op 12/11 komen alle raden bij elkaar 
voor een gezamenlijke kennismaking en met een actief programma wordt uiteengezet wat de 
stand van zaken is. 
 
 
 
 



Agendapunt 2: Voortgang samenwerking regio Alkmaar: 
- Terugkoppeling regioavond 9 oktober 2013 (griffier) 
- (mondeling) Voortgang Pora’s 

 
 
Dit is een formeel agendapunt geworden omdat nog niet bekend was of er voldoende draagvlak 
bij de 8 gemeenteraden voor de regionale samenwerking zou zijn. Dit is het geval en door 
middel van het krantje van de regio dat de raads- en commissieleden hebben ontvangen wordt 
teruggeblikt op de regio-avond van 9 oktober 2013. 
 
Terugkoppeling Pora’s (van wethouder Verkeer): 
Er gaat onderhoud plaatsvinden aan de kruisingen Huiswaarderweg en Martin Luther Kingweg 
N9, zodat het in de toekomst veiliger wordt. Er is discussie met de gedeputeerde over de kosten 
van het onderhoud. Het college van Bergen is niet voornemens hier aanzienlijke bedragen aan 
uit te geven. 
Omleidingsroutes voor Connexxion (komen voor rekening wegbeheerder), gemeentes moeten 
daar ook aan bijdragen. Alle gemeenten zijn nu bezig met een lobby richting Provincie om deze 
rekening niet bij gemeentes neer te leggen. 
 
Pora Jeugd: 
Regionale transitie-arrangement is gereed, is in alle colleges aangenomen en wordt verzonden.  
Er is overleg met zorgaanbieders geweest over de kosten (om de jeugdzorg anders te 
organiseren), alle aanbieders worden gekort met 15%. Lastige factoren die spelen zijn:  
de enorme tijdsdruk, wisseling van de wacht (verkiezingen), risicovol (verhoging begroting en 
aansprakelijkheid van de wethouder). 
De commissie wordt op de hoogte gehouden. 
 
Pora Zorg en Wmo: 
Zorgaanbieders hebben een presentatie gegeven over de overheveling van de 
functiebegeleiding Awbz naar Wmo.  
Per 1 januari 2015 is het een feit en moet het geregeld zijn. De gemeenten krijgen de gelden en 
zijn straks niet meer afhankelijk van de zorgkantoren (regelen nu nog de administratie en 
inkoop) en hebben dus meer invloed.  
In Alkmaar is respijtzorg (zorg waar je tijdelijk kunt verblijven) beschikbaar, de behoefte neemt 
steeds meer toe. Eventuele uitbreiding zal plaatsvinden in bestaande situaties. D66 pleit om in 
Bergen of omgeving in beeld te krijgen waar we deze voorzieningen zouden kunnen 
onderbrengen. 
 
Bestuurlijk team 3 D’s. 
1 januari 2015 gaat gewoon, daar gaan we van uit. Wat moet er in de tussenliggende periode 
gebeuren (rekening houdend met de wisseling van de wacht in maart).  
 
Pora duurzaamheid: 
8 gemeenten zijn voornemens een zonatlas te laten maken. Dit geeft voor particulieren een 
goed beeld of het een verstandige investering is om zonnepanelen te plaatsen.  
Duurzame energie maatschappij regio Alkmaar, dit spoor is verlaten omdat het te zwaar is 
gevonden als middel om het doel te bereiken. Er wordt nu gesproken over stimuleringsfondsen 
duurzame energie. Begin 2014 wordt dit voorgelegd aan de raad. 
Ten aanzien van duurzaamheid vraagt D66 naar de stand van zaken kleinschalige 
zelfdenkende windmolens, proefopstellingen in de provincie. Wethouder pakt dit op. 
 
Pora RO: 
Er wordt gewerkt aan een startnotitie structuurscan regio Alkmaar, waarbij het de bedoeling is 
om alle documenten die er zijn op uiteenlopende terreinen bij elkaar te brengen.  
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Pora wonen: 
In de vastgestelde regionale woonvisie wordt een aantal projecten uitgewerkt te weten: 
levensloopbestendig wonen, digitaal levensloopbestendig wonen (trekker gemeente Bergen). 
 
 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke afhandeling regionale samenwerking: 

- Voorstel betreft het indienen van een zienswijze voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
- Vaststellen verslag vakcommissie regionale samenwerking van 10 september 2013 

 
Voorgenomen besluit 
zijn zienswijze te geven over de deelname van gemeente Bergen aan een sociale dienst regio 
Alkmaar (SRA) door 4 voorwaarden te stellen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 07-11-2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Het college heeft het besluit genomen een zienswijze in te dienen en de raad deze te laten 
overnemen zodat bij de vorming van de SRA de andere gemeenten daar hun voordeel mee 
kunnen doen. 
De voorwaarden die zijn gesteld voor de deelname zijn: 

- Rekening houden met de integrale dienstverlening (brede sociale domein in zijn 
totaliteit zien). 

- Financiële situatie WNK moet (sociale werkplaats en re-integratiebedrijf) op orde zijn. 
- Compensatie van de frictiekosten, gemeentes blijven zitten met overhead, dit moet je 

met elkaar goed afspreken, verdeling vindt nu plaats op basis van aantal cliënten. 
- Relatie met andere regionale ontwikkelingen moet wel duidelijk zijn. 

 
De commissie uit haar bezorgdheid over het gezamenlijk optrekken in één 
uitvoeringsorganisatie. Integrale toegang voor het sociaal-maatschappelijk domein is prima 
maar zorg dat op andere terreinen mogelijkheden blijven om met bv. 3 gemeenten aansluiting 
te zoeken. Waar regionaal kan met z’n achten optrekken maar als je het als gemeente zelf 
goed kleur kan geven het dan zelf blijven doen. 
De portefeuillehouder neemt dit mee en geeft aan dat de congruente samenwerking opgelegd 
is en geeft ook aan dat dit best eens kan wringen. Maar het uitgangspunt is te proberen 
mensen weer naar werk te begeleiden. Je kan dit beter regionaal doen om dat dit lokaal best 
lastig is. Maar hij snapt de bezorgdheid van de commissie en neemt dit mee. 
 
Het stuk staat geagendeerd als B-stuk voor 7/11. 
 
Het verslag van 10 september 2013 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 5 november 2013 
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