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De samenwerking in Regio Alkmaar is direct gerela-

teerd aan de door de negen1 gemeenteraden 

vastgestelde visie ‘Regiobeeld 2025”. Sindsdien werken 

de portefeuillehouders samen aan de verwerkelijking 

van deze strategische ambitie door het opstellen en 

uitwerken van jaarplannen. 

In 2016 is voor het eerst zo’n jaarplan gepresenteerd. 

Tegelijk met een evaluatie van 2015, het eerste jaar dat 

er gewerkt is aan de realisatie van de doelstellingen uit 

het Regiobeeld 2025.

Het jaarplan van 2017 ligt nu voor u. In dit Jaarplan 

treft u een beschrijving aan van de onderwerpen waar 

we in 2017 op in gaan zetten. Daar zijn onderwerpen 

bij die “incidenteel zijn” maar ook onderwerpen die 

doorlopend terugkomen op de bestuurlijke tafel. Al 

deze zaken treft u aan in de bestuurlijke kalender 2017: 

de jaaragenda van regio Alkmaar.

In 2016 is hard gewerkt aan het inrichten van de mo-

nitor die in 2025 zal laten zien wat de samenwerking  

heeft opgeleverd. De monitor is ingericht door een 

werkgroep van ambtenaren én raadsleden onder lei-

ding van Sinzer. De eerste resultaten zijn gepresen-

teerd in november 2016. U zult jaarlijks gegevens uit 

deze monitor ontvangen.
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Regiobeeld 2025, 
samenvatting: 

‘We willen de sterke punten van 
Regio Alkmaar zoals toerisme, 
duurzame energie en agri-
business inzetten, zodat we een 
toekomstbestendige regio zijn. 
Zo kunnen we prettig blijven 
wonen, houden we voldoende 
zorgvoorzieningen, blijven we 
goed bereikbaar, kunnen we 
een gevarieerd opleidings-
aanbod behouden en bieden 
we tegelijk hoogwaardig 
(technisch) personeel aan de 
bedrijven.’

Regiobeeld 2025 p14, punt 4

‘Jaarlijks legt de regio verant-
woording af aan de colleges en 
de raden over de voortgang van 
de strategische samenwerking.’

1 In 2014 waren Schermer en Graft-De Rijp nog zelfstandige gemeenten.



thema jaar 2017: 
Wonen

evaluatie thema jaar 2016: 
Werk

De raadsleden kozen voor 2017 het thema wonen. Dat is in het jaar 
dat het Regionaal Actie Programma Wonen door de raden moet 
worden vastgesteld een mooi thema om mee aan de slag te gaan.

Het thema wonen kent vele facetten, die aan de orde kunnen gaan 
komen: 

• de verduurzaming van bestaande bouw: Hoe verleiden we 
 eigen-woning-bezitters tot het duurzaam maken van hun woning?

• de subsidies om woningen te verduurzamen worden eerder  
 gehonoreerd als verbinding is gelegd met bijvoorbeeld  
 de RAP: een verbinding tussen de domeinen wonen en  
 duurzaamheid is daarom belangrijk. Hoe speelt de regio daar  
 goed op in?

• de regionale samenstelling van de woningvoorraad en 
 woningverdeling is een thema. 

• binnen het thema wonen moet de verbinding worden gezocht 
 met het sociale domein: het “slimmer wonen” en beschermd 
 wonen, slimme oplossingen voor levensloopbestendig maken van 
 woningen en diverse woonvormen voor specifieke doelgroepen. 

• voor het aantrekkelijk zijn om te wonen, bijvoorbeeld voor de 
 mensen uit de grote stad, is een goede bereikbaarheid over weg 
 en spoor van belang. Hoe ziet dat er voor onze regio uit?

Met elkaar gaan we het thema jaar invullen en u hoort daar meer 
over tijdens de regio(woens)dagen.

Regiobeeld 2025 p8-9 

‘demografische trends en 
ontwikkelingen waar we 
rekening mee houden: daling 
beroepsbevolking; minder 
behoefte aan standaard 
eengezinswoningen; 
aanpassingen aan voorzie-
ningen niveau door wijziging 
samenstelling bevolking’
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In 2016 is volop aandacht besteed aan het thema Werk. De half-
jaarlijkse regiodag in mei stond geheel in het teken van werk. Werk 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Iedereen doet 
mee’ is een uitgangspunt in het regiobeeld 2025. 

De aftrap van het thema jaar vond plaats bij Hallo 2016. Daar was 
regio Alkmaar voor het eerst bij om het netwerk van ondernemers 
te leren kennen en ons te laten zien.

De regiodag bij WNK Personeelsdiensten op 11 mei 2016 was een 
succes. Kennis, inhoud en praktijk kwamen daar samen in de hal 
van WNK Personeelsdiensten waar mensen vertelden over hun er-
varingen bij het werken “op locatie” bij Post NL en Barendse DC, 
de paprika-teler. De dag werd afgesloten met een debat tussen 
Steven van Weijenberg en Pieter Heerema.  Hun visie op werk en 
arbeidsmarkt zetten zij inspirerend uiteen.

De tiende regiodag bij InHolland Alkmaar zou geheel in teken 
staan van de aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt. Deze 
bijeenkomst is wegens gebrek aan aanmeldingen van raadsleden 
geannuleerd.

Het thema Jaar Werk is ook weer “afgesloten” tijdens Hallo 2017. 

In 2016 is een akkoord gekregen om een actieplan Sociaal 
ondernemen voor regio Alkmaar op te stellen. Dit komt begin 
2017 naar u toe!

jaarplan2017



blok ruimte 2017evaluatie blok ruimte 2016

Economie, toerisme en Cultuur

De economische regionale visie is vastgesteld en daaruit komt een groot 
aantal concrete actiepunten voort die ondergebracht zijn in vier sporen: 
een rijk areaal aan toeristische voorzieningen, werken aan een brede en 
duurzame regionale economie, sturen op evenwichtige demografie en 
optimale samenwerking binnen de triple helix.

U vindt alle acties binnen deze sporen in de bijlage van de bestuurlijke 
kalender. Sommige van deze actiepunten zijn al gestart, anderen star-
ten later en lopen door tot in 2018. Zo kunt u zien waar we de komende 
periode mee aan de slag zijn. 

Ruimte, Bereikbaarheid en Wonen

De voorbereiding op de Omgevingswet eist de aandacht op in 2017, 
maar er wordt ook aan bereikbaarheid gewerkt in de belangrijke actuele 
regionale thema’s zoals met  MIRT NowA2 waarin de verbetering van 
de doorstroming op de  A9 wordt onderzocht en de stedelijke knoop-
puntontwikkeling langs de Zaancorridor. Daarnaast houdt de regio de 
visie rondom de A23  en de verbindingen naar de Kop en West-Friesland 
goed in de gaten. 

Het thema wonen staat in 2017 centraal. Dit regionale thema zal dan 
verder belicht worden.

Belangrijke randvoorwaarde voor goed functioneren van de thema’s 
is een goede Provinciaal Ruimtelijke Verordening. Hierover zijn wij 
doorlopend in overleg met de Provincie.

Uit het Jaarverslag 
ONHN 2015 -p13

‘De goede fiets-en wandel-
mogelijkheden, goede 
bereikbaarheid, vriendelijke 
bevolking en weids uitzicht 
worden als sterke punten van 
de Nederlandse kust 
genoemd’
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Economie, Toerisme en Cultuur

Het ambitiedocument “Holland Boven Amsterdam 2040” is in 
2016 tot stand gekomen en vastgesteld in alle colleges. De bijbe-
horende actietabel zal komende jaren verder worden uitgewerkt. 
Regio Alkmaar is goed aangehaakt en heeft input geleverd op de 
inhoud van het ambitiedocument via het Bestuurlijk Afstemmings-
Overleg (BAO NHN). 

De aansluiting van Regio Alkmaar bij de Destinatie Marketing 
Organisatie Holland Boven Amsterdam is ook gelukt: alle ge-
meenten doen mee! Dat gaat de regio veel groei opleveren: meer 
overnachtingen, meer museumbezoek, meer bezoekers naar de 
attracties.

Cultuur blijven wij uiteraard belangrijk vinden met elkaar, daarom 
vult iedere gemeente dit lokaal in en is er geen verdere regionale 
samenwerking tot stand gekomen op dit thema.

Ruimte, Bereikbaarheid en Wonen

Bij de tweede fase van de Structuurscan Regio Alkmaar wordt  
ingespeeld op de Omgevingswet die in 2018 wordt verwacht. 
Deze nieuwe werkwijze voeren we in Regio Alkmaar al in door  
samen te werken aan een Regionaal Omgevingsbeeld. Zo staat 
het onderwerp in 2017 op de bestuurlijke kalender!

Het tot stand komen van de RAP is  een zorgvuldig proces. Alle 
gemeenten moeten het met elkaar eens zijn over precaire onder-
delen van de woningmarkt. Dat kost tijd. Het proces loopt door tot 
in begin 2017.

jaarplan2017

2 Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (Mirt) voor de Noord West kant van 
 Amsterdam (NowA)



blok sociaal 2017evaluatie blok sociaal 2016

Jeugdhulp

Het programma Jeugdhulp zet in 2017 in op een aantal thema’s: de 
inkoop op bovenregionaal niveau waarbij Regio Alkmaar afhankelijk is 
van het tempo in de andere regio’s, krijgt verder vorm in 2017. De inkoop 
voor het volgende jaar wordt opnieuw voorbereid en er wordt 
gewerkt aan een nieuw digitaal platform voor cliënten en aanbieders. 
Harmonisatie van de Persoons Gebonden Budgetten (PGB Jeugdhulp) 
staat ook te gebeuren in 2017. Tot slot wordt inzet gepleegd op de 
verbinding met de andere decentralisaties (Wmo en participatie). Het 
actieplan Jeugd Werkt! vanuit het RPA krijgt uiteraard ook in regio alk-
maar aandacht.

Wmo

In 2017 wordt een gezamenlijke een visie opgesteld voor beschermd 
wonen. Het project Domotica GeWoon zal uitlopen tot 1 april 2017 en 
dan worden afgerond. De netwerkorganisatie zal zich blijven richten op 
de ondersteuning van burgers in het kader van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. De verbinding met de Jeugdhulp krijgt vorm in het 
project 18- 18+.

Participatie

Op het gebied van participatie blijven de regio gemeenten elkaar infor-
meren over hun aanpak, zodat kennis kan worden gedeeld en benut. 
De participatie en integratie van de doelgroep vergunninghouders krijgt 
in 2017 verder vorm. 

In 2017 zal worden gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan voor WNK 
personeelsdiensten.

Regiobeeld 2025 - p7

‘Binnen het sociaal domein 
gaat de komende jaren veel 
veranderen. Door de 
decentralisatie van taken op 
het gebied van zorg, jeugd en 
participatie krijgen de 
gemeenten veel verantwoor-
delijkheid en daardoor ook 
veel meer invloed op de 
sociale stijging en sociale 
binding in hun gemeente. 
Zorg, wonen, onderwijs, werk, 
mantelzorg, vrijwilligersbeleid 
en volksgezondheid behoren 
allemaal tot het sociale 
domein van gemeenten en 
regio.’
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Jeugdhulp

De inkoop van de Jeugdhulp is in 2016 geheel door de netwerkor-
ganisatie uitgevoerd en de aanbesteding voor 2017 is grotendeels 
afgerond. Het project Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten heeft 
in onze regio zeer goede resultaten opgeleverd. Het aantal 
voortijdig schoolverlaters, jongeren die zonder diploma of start-
kwalificatie het onderwijs verlaten is van 1200 gedaald naar 300.

Wmo

De aanbestedingen voor het doelgroepen- en leerlingenvervoer 
zijn in 2016 afgerond. 2016 was het laatste jaar waarin projecten 
vanuit de Regionaal Sociale Agenda zijn uitgevoerd. Met deze 
provinciale subsidie is onder andere aandacht besteed aan Cliënt-
participatie en domotica.

Participatie

Er is in 2016 akkoord gegeven op een plan van aanpak voor de 
integratie en participatie van vergunninghouders. In het vierde 
kwartaal is de aanbesteding daarvoor gestart met als doel direct 
te kunnen starten in 2017.

jaarplan2016



Ontwikkelingen in de 
Samenwerking met andere 
regio’s

10 11

De samenwerking op Noord-Holland Noord niveau met de re-
gio’s Kop en West-Friesland krijgt in 2017 concretere vorm als de 
actietabel behorende bij het ambitiedocument “Holland Boven 
Amsterdam 2040” wordt ingevuld. Het ambitiedocument kwam in 
2016 tot stand en is aan het eind van dat jaar aangeboden aan de 
gemeentebesturen en de raden. In het bestuurlijk afstemmings-
overleg (BAO) is de regio Alkmaar stevig vertegenwoordigd en 
door de koppeling met de regiowoensdagen is een goede basis 
gelegd voor deze bovenregionale samenwerking.

De contacten met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) worden 
verder verkend en waar mogelijk versterkt. In 2016 is hiervoor een 
strategie geschreven die door de portefeuillehouders is omarmd 
en opgepakt. Er is vanuit de MRA en speciaal vanuit de Amster-
dam Economic Board groeiende belangstelling voor onze regio 
als het gaat om ons toeristische product en samenwerking met 
Greenport NHN. 

Europa wordt uitsluitend benaderd vanuit het Noord-Holland 
Noord perspectief. Het ontwikkelingsbedrijf en het lobbyoverleg 
(met voeding vanuit het BAO) geven deze Europa strategie vorm 
en inhoud. Ieder jaar in oktober staat een bezoek aan de “open 
days” in Brussel op de agenda. Mogelijkheden om vanuit onze re-
gio aan te sluiten bij het Europese Comité van de Regio’s  worden 
bestuurlijk verkend.
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Uit de ruimtelijk
economische actie-agenda 
MRA 2016-2020 - p54

‘Voor specifieke onderwerpen
ligt samenwerking in het 
verschiet. Met Noord-Holland 
Noord is die op knooppunt 
ontwikkelingen en  toeristisch 
gebied al aanwezig. 
De Greenport NHN biedt ook 
kansen, bijvoorbeeld voor 
innovatie en zilte teelt. Voor 
toerisme behoren zowel de 
Alkmaarse kaasmarkt als de 
Zuid-Hollandse Keukenhof tot 
de toeristische producten van 
de MRA. Het initiatief Holland 
boven Amsterdam biedt een 
mooi aanvullend toeristisch 
product op het concept 
Amsterdam bezoeken, 
Holland zien.’

gemeente inwoners 1-1-2016 % 1-1-2016 Gemeentelijke 
   bijdrage 2017
Alkmaar 107615 37,16 € 37.162
Bergen 29943 10,34 € 10.340
Castricum 34604 11,95 € 11.950
Heiloo 22689 7,84 € 7.835
Langedijk 27447 9,48 € 9.478
Uitgeest 13360 4,61 € 4.613
Heerhugowaard 53927 18,62 € 18.622

Onttrekking restant voorgaande jaren   € 6.820

totaal 289585 100,00 € 106.820
Tabel 1, berekening bijdrage 2017

Meerjarenperspectief begroting 
regionale samenwerking 2017 2018 2019 2020
Kosten secretaris € 67.320 € 68.666 € 70.040 € 71.441
Regiodagen, bijeenkomsten € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Studie, communicatie en onderzoek  € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500
Drukwerk  € 500 € 500 € 500 € 500
Onvoorzien € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
monitoring en evaluatie  € 4.000 € 4.000 € 3.500 € 3.500
 
totaal	 €	106.820 € 104.166 € 105.540 € 106.941
Tabel 2, meerjaren begroting

Regio Alkmaar financieel
De gemeentelijke bijdragen aan de regionale samenwerking worden berekend 
op basis van inwonertal. In tabel 1 is te zien welke bijdrage uw  gemeente gaat 
betalen voor 2017. Deze kosten zijn structureel opgenomen in de gemeentelijke 
begroting. 
In tabel 2 treft u een  overzicht aan van de begroting 2017 en volgende jaren.   
De definitieve financiële verantwoording over 2016 wordt aangeboden aan de 
colleges van B&W na afsluiting van het boekjaar 2016. Dat zal plaatsvinden in 
januari 2017. 
Op basis van het financiële overzicht van 2016 tot en met november is de 
verwachting dat de kosten keurig binnen budget blijven.


