
 

Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
Woensdag 5 september voor alle gemeenteraadsleden Regio Alkmaar  
Locatie: Gemeentehuis Castricum (Raadszaal en Trouwzaal) 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
 

 

PROGRAMMA  
 
19.00 uur inloop met koffie en thee  
19.25 uur opening avond door Burgemeester Mans 
19.30 uur start twee parallelsessies (mogelijkheid tot overstappen in de pauze)  

 
Sessie A (Raadszaal) 

 
19.30 uur Greenport  
GreenPort NHN is een samenwerking tussen Overheid, Ondernemers, Onderwijs en 
Onderzoek (triple helix) gericht op de agrarische sector in NHN. Rian van Dam, de 
programmamanager Greenport, laat u zien hoe deze samenwerking vorm gegeven is, 
wat het resultaat is van deze samenwerking, de uitdagingen waarvoor deze sector 
staat, het belang van de land- en tuinbouw voor Regio Alkmaar. 
De agrarische sector staat voor een enorme uitdaging, meer en veiliger produceren 
voor meer consumenten, met minder energie en water, minder gebruik van middelen. 
Vraagstukken als voedselveiligheid, voedselbeschikbaarheid en voedselnabijheid 
worden steeds belangrijker, daarnaast wordt de druk op natuur, bodem, 
waterkwaliteit en biodiversiteit steeds groter. De land- en tuinbouw sector staat voor 
de opgave om te verduurzamen en meer toekomstbestendig te produceren. De 
GreenPort draagt haar steentje hier aan bij door het aanjagen van innovatie, voeren 
van projecten, stimuleren cross-overs en het samenbrengen van partijen.  

 
20.50 uur pauze (mogelijkheid om over te stappen) 

 
21.00 uur Verblijfsrecreatie  
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om de Visie Verblijfsrecreatie NHN en het 
bijhorend ontwikkelkader vast te stellen. Merlijn Pietersma van het bureau  ZKA leisure 
strategie geeft een toelichting op de inhoud van dit rapport.  
De gemeenten in NHN geven met de door de gemeenteraden vast te stellen Visie 
Verblijfsrecreatie NHN en het bijhorend ontwikkelkader invulling aan hun plicht om te 
komen tot een verantwoorde ruimtelijke ordening met betrekking tot 
verblijfsrecreatie. Daarnaast is deze visie opgesteld om de sector, die naast vele 
kansen ook de nodige bedreigingen kent, te versterken en in 2030 te behoren tot de 
sterkste regio’s van Nederland. Verblijfsrecreatie is een belangrijke economische 
sector in Noord-Holland-Noord, goed voor 12.500 banen en met een bijzonder hoge 
economische impact van 700 miljoen euro.  



 

Sessie B (Trouwzaal) 
 
19.30 uur Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) 
Sharon Smit (directeur RPAnhn, Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN) neemt u mee 
in de resultaten van vier jaar convenant ‘Samen sterk voor werk in de regio Noord 
Holland Noord’. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de komende 
convenantsperiode en de speerpunten voor de komende tijd. 
 
20.10 uur Jongerenloket  
Bob Bergsma (projectleider Jongerenloket 2.0 en Route Arbeid Regio Alkmaar van 
Breuerintraval) geeft een presentatie over Route Arbeid Regio Alkmaar enerzijds en 
Jongerenloket 2.0 anderzijds en hoe die met elkaar verbonden zijn. Doel van Route 
Arbeid is om in de overgang van school naar arbeid voor jongeren van de 
praktijkschool, het vso en de entree opleiding een sluitende aanpak te creëren. Het 
Jongerenloket 2.0 is een 'upgrade' van het huidige jongerenloket, met als verbeterslag: 
laagdrempeliger voor jongeren, integrale hulp op diverse leefgebieden. 

 
20.50 uur pauze (mogelijkheid om over te stappen) 

 
21.00 uur Passend onderwijs 

Aan de hand van het regionaal thuiszitterspact 2017-2020 willen de directeur-
bestuurders van de samenwerkingsverbanden (Anne Veldt en Astrid Ottenheym) in 
dialoog met de raadsleden. Wat zijn onze gezamenlijke doelen, wat gaat goed en 
welke thema’s vragen om versnellers zodat wij de gezamenlijke ambitie ‘in 2020 0 
thuiszitters’ ook daadwerkelijk behalen. 

 

 
Einde raadsavond uiterlijk om 22.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de volgende pagina vindt u een toelichting op passend onderwijs  



 

Bijlage Passend onderwijs 
 
De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs hebben een maatschappelijke 
en morele opdracht om kinderen in de regio passend onderwijs te bieden. Sommige 
kinderen hebben voor het gezond opgroeien aan alleen passend onderwijs niet genoeg. 
Jeugdhulp en of andere zorg is in een aantal situaties essentieel. Om dit te realiseren is 
bundeling van krachten nodig. In het kader van de jeugdwet, wmo, participatiewet is 
partnerschap tussen samenwerkingsverbanden en  gemeenten cruciaal. Cruciaal om ook 
kinderen in meer kwetsbare posities een goede start te bieden om nu en straks mee te doen 
en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.  
 
Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie van schoolbesturen, zij zorgen voor 
de uitvoering van passend onderwijs op de scholen in het kader van de gezamenlijke 
opdracht. Daarnaast gaat de opdracht ook over het organiseren van een dekkend netwerk, 
zodat we op elke vraag van kinderen en ouders een antwoord hebben. Om dit dekkend 
netwerk te kunnen realiseren is een diversiteit aan onderwijsinstellingen en onder andere 
onderwijszorgvoorzieningen nodig. Het gaat er hierbij om dat er oplossingen voorhanden 
zijn voor huidige en toekomstige noden van jongeren in regionaal perspectief.  
Kortom voor passend onderwijs is voor een aantal kinderen in onze regio de verbinding met 
passende opvoeding en passende zorg essentieel. Dat zien we ook bij de uitvoering van het 
thuiszitterspact die de beide samenwerkingsverbanden met de gemeenten van Noord-
Kennemerland hebben opgesteld. Het pact gaat over alle kinderen die woonachtig zijn in 
Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Bergen. Dit reikt verder dan de kinderen die 
ingeschreven staan op de scholen. 
 
Het samenwerkingsverband heeft haar beleid vastgesteld in het ondersteuningsplan. 
Hierover voert zij op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de regionale 
bestuurders onderwijs-jeugdhulp. Net zoals de gemeenten op overeenstemmingsgericht 
overleg moeten voeren met de beide samenwerkingsverbanden over het jeugdbeleid. 
Gemeenten en samenwerkingsverbanden dienen een bond te vormen om uitval uit onze 
samenleving te voorkomen. 
 


