
 

P E R S B E R I C H T 
 
Bergen, 17 april 2013 
 
 
 
Regio Alkmaar wil samenwerken aan veranderingen sociale domein  
 

De colleges van de gemeenten in de regio Alkmaar hebben op 9 april besloten te willen 
samenwerken aan de veranderingen in het sociale domein. Net als alle andere gemeenten 
bereiden zij zich voor op de extra verantwoordelijkheden die zij er in 2014 en 2015 bij krijgen 
doordat de rijksoverheid taken in dit domein overhevelt naar gemeenten.  
 
Veranderingen sociale en maatschappelijke zaken 
Het gaat om de gemeente Bergen, Alkmaar, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Schermer. Net als alle andere gemeenten bereiden zij zich voor op hun nieuwe taken op 
het gebied van jeugdzorg; begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig 
hebben (AWBZ) en sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
(Participatiewet). Iedere gemeente is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BKZ) gevraagd met wie men gaat samenwerken op dit gebied. 
 
Minder geld beschikbaar 
Naar schatting krijgen de gemeenten binnen de regio Alkmaar een budget van 320 miljoen euro voor 
deze decentralisaties. Dat is minder dan er nu voor wordt uitgetrokken maar er zijn ook kansen in de 
nieuwe situatie. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele 
sociale domein.  
 
Regionale aanpak 
Het besluit van de colleges betekent dat er een regionaal programmamanager wordt aangesteld die 
kan sturen op het geheel en in samenhang. Daarnaast hebben de colleges opdracht gegeven om te 
komen tot een regionale programmatische aanpak van de decentralisaties. In juni besluiten de 
colleges over dit programmaplan.  
 
Besluit raad 
De colleges bespreken de voornemens om samen te werken in het sociale domein met de 
gemeenteraden. Deze moeten voor 31 mei dit jaar aan het ministerie laten weten met wie zij gaan 
samenwerken en hoe zij dit gaan aanpakken. 
 
 
 
Noot alleen bestemd voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Communicatie telefoon (072 8880307) 
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