
 
 
Raadsinformatie avond Regio Alkmaar 
 
Woensdag 7 juni 2017 voor gemeenteraadsleden Regio Alkmaar 
 
Locatie: Raadszaal Stadhuis Alkmaar, Prinsenzaal 
 
Aanvang: 19.30 uur  
 

PROGRAMMA  
 

19.30 uur aanvang 

19.35 uur Vernieuwde bekostiging regionale ambulante jeugdhulp.  

Per 1 januari 2018 zal een vernieuwde bekostiging voor de ambulante jeugdhulp worden ingevoerd door de 

gezamenlijke gemeenten binnen de regio Alkmaar. Hulp kan hiermee flexibeler en meer op maat worden 

ingezet. Een probleem bij een kind laat zich dikwijls niet oplossen door het bieden van enkelvoudige hulp. Toch is 

de jeugdhulp momenteel wel zo ingericht; vol met schotten die het bieden van integrale oplossingsgerichte hulp 

in de weg staan. Dit als gevolg van het feit dat vanuit het oude stelsel, van vóór de transitie jeugdhulp, 

gemeenten drie verschillende bekostigingssystemen overgeërfd kregen. Na 1 januari zal er sprake zijn van slecht 

één soort bekostiging waarmee ambulante hulp niet alleen flexibeler kan worden aangeboden, maar ook de 

keuzevrijheid voor cliënten zal toenemen om een eigen aanbieder te kiezen.  
 

20.15 uur Regionaal omgevingsbeeld 

 
Doelstelling van het Regionaal Omgevingsbeeld is een (visuele) integratie van bestaand regionaal beleid.  
Uit deze vertaling zijn drie ambities gedestilleerd: het gezonde landschap, de ondernemende regio en kernen 
met eigen woonkwaliteit.  
Het Omgevingsbeeld is een niet-verplicht instrument dat kan dienen als agendering naar de Provincie in het 
kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en ook als input/hulpmiddel  voor lokale (wel verplichte) 
omgevingsvisies.  
Een aantal stappen in het totstandkomingsproces: Bureau Urhahn heeft één of meerdere portefeuillehouders 
van iedere gemeente geïnterviewd tijdens de ontwerpfase. Er zijn twee stakeholdersbijeenkomsten voor 
belanghebbenden en organisaties gehouden op 25 januari en 29 maart jl, en twee presentaties voor raadsleden 
tijdens de Raadsinformatieavonden op 1 februari en 5 april jl. Na instemming door het PORA wordt het 
Omgevingsbeeld aan de zeven colleges ter vaststelling aangeboden.  
Het PORA heeft in januari 2017 ingestemd met “vaststelling door de colleges” om de volgende redenen: het 
Omgevingsbeeld is een niet-verplicht instrument, dat een visuele vertaling van reeds bestaand regionaal beleid 
inhoudt. Er wordt daarmee niet buiten reeds gestelde kaders getreden. Het voordeel van vaststelling in de zeven 
colleges is dat het Omgevingsbeeld breed gedragen wordt en scherpte en helderheid behoudt.  
De portefeuillehouders kunnen direct de waarde en importantie van het Omgevingsbeeld uitdragen. Naar 
aanleiding van recente vragen van Raadsleden over het gelopen proces wordt u uitgenodigd voor een derde 
presentatie over het Regionaal Omgevingsbeeld 'Diversiteit als Troef', nu in zijn definitieve vorm.  
  

 

Einde avond uiterlijk 22.00 uur  

 


