
 

Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
GR-begrotingen en -jaarrekeningen en inkoop sociaal domein 
Woensdag 29 mei voor de gemeenteraadsleden Regio Alkmaar  
Locatie: Gemeentehuis Heerhugowaard (Parelhof 1) 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
19.00 uur inloop met koffie en thee  
 
19.30 uur aanvang regionale raadsinformatieavond  
Welkomstwoord door burgemeester Toon Mans van gemeente Castricum (lid Regietafel GR-en NHN) 
aan de raadsleden van Regio Alkmaar. De burgemeester licht het doel van de avond toe: kennis 
nemen van de diverse voorgestelde zienswijzen, verduidelijkende vragen stellen aan de 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en samen bepalen of afstemming van de zienswijzen mogelijk 
danwel gewenst is.  

 
19.40 uur rondetafelsessies (3 rondes) 
De vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Regelingen in Regio Alkmaar nemen plaats aan 
een tafel, een griffier of griffiemedewerker zit het overleg voor. De raadsleden kiezen in elke ronde 
waar ze aanschuiven. In de derde ronde vindt een parallelsessie plaats over inkoop sociaal domein 
(zie toelichting volgende pagina). 
 
19.40 Ronde 1: 
 

1. GGD Noord-Holland Noord  
2. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)  
3. HalteWerk 
4. Regionaal Archief Alkmaar  
5. Recreatieschap Geestmerambacht 
6. Werkorganisatie BUCH  

 
20.20 Ronde 2: 
 

1. GGD Noord-Holland Noord  
2. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)  
3. HalteWerk  
4. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
5. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) 
6. Werkorganisatie BUCH 
 

21.00 Ronde 3: 
 

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) 
2. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
3. Cocensus  
4. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI) 
5. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester Meer (RAUM)  
Parallelsessie: inkoop sociaal domein 

 
  



 

21.00 uur parallelsessie in ronde 3: inkoop sociaal domein  
De Netwerkorganisatie Regio Alkmaar verzorgt – namens de zeven gemeenten in de regio Alkmaar - 
de inkoop en het contractmanagement van jeugdhulp, Wmo (begeleiding, Beschermd wonen en 
Beschermd thuis), vervoer en hulpmiddelen. Wij proberen u zo goed als mogelijk op de hoogte te 
houden. Met name gedurende complexe trajecten die de nodige media-aandacht - en daaruit 
voortvloeiende vragen - met zich meebrengen zoals de aanbesteding JeugdzorgPlus. 
 
Op verzoek nemen wij u deze avond mee in de wereld van inkopen in het sociaal domein. Waarom 
kopen we zorg in? Moeten we inkopen of zijn er ook andere mogelijkheden? Hoe verloopt een 
inkooptraject? Welke wet- en regelgeving komt hierbij kijken? Welke vrijheden hebben wij hierbij als 
gemeenten? Op deze en andere vragen die wellicht bij u spelen, geven wij u graag antwoord. We 
kijken er naar uit u daar te zien. U kunt ter voorbereiding  alvast een kijkje nemen op onze 
website: www.hulpinregioalkmaar.nl. 
 

21.40 uur einde van de avond 
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