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Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
Kadernota’s GR-en & Aanpak verwarde personen 
Woensdag 5 februari 2020 voor gemeenteraadsleden en commissieleden Regio Alkmaar  
Locatie: Gemeentehuis Heerhugowaard (Parelhof 1, na 17.00 uur vrij parkeren achter 
gemeentehuis) 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
(voorafgaand 17.30-19.15 uur: Bijeenkomst inkoop sociaal domein (separate uitnodiging) 
 
 

PROGRAMMA  
 
19.00 uur inloop met koffie en thee  
 
19.30 uur aanvang regionale raadsinformatieavond  
Welkomstwoord door Monique Stam (wethouder Heerhugowaard) aan de raadsleden van Regio 
Alkmaar. Zij 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 (2 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 de aanpak verwarde 
personen (zie toelichting volgende pagina). 
 

19.40 Ronde 1: 
 

1. GGD Noord-Holland Noord  
2. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) 
4. Werkorganisatie BUCH  
5. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)  
6. HalteWerk 
7. Regionaal Archief Alkmaar  
8. Recreatieschap Geestmerambacht 
9. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI) 

 
20.20 Ronde 2: 
 

1. GGD Noord-Holland Noord  
2. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) 
4. Werkorganisatie BUCH 
5. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)  
6. HalteWerk  
7. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester Meer (RAUM)  
8. Cocensus  
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21.00 uur Aanpak verwarde personen  
Eind 2018 is vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestart met het project ‘Aanpak 
verwarde personen met een veiligheidsrisico’. De doelen daarvan zijn: vermindering van gevaar en 
overlast van de doelgroep, verbetering van de leefomstandigheden en het perspectief voor de 
doelgroep en vermindering van de maatschappelijke kosten.  
 
Na een uitgebreide inventarisatie is recent gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. Voor 45 
personen met zeer complexe problematiek wordt een langlopende persoonsgerichte aanpak (PGA) 
ontwikkeld. Kernelementen daarvan zijn: een gemeenschappelijke casusanalyse, stevige procesregie, 
langdurige en intensieve monitoring van de casus (levensloopbenadering) en maatwerk, waarbij alle 
betrokken ketenpartners nauw samenwerken en een aandeel hebben.  
 
Daarnaast is gestart met het deelproject Maatwerkvoorzieningen. Uit de eerdere inventarisatie van 
verbeterpunten en vanuit de eerste PGA-casusoverleggen komt het niet beschikken over een 
verblijfsadres als één van de meest prominente problemen naar voren. Hierdoor ontbreekt vaak een 
belangrijke randvoorwaarde om überhaupt een aanpak te kunnen opstarten. Dit deelproject beoogt 
de knelpunten op voorzieningenniveau in nauwe samenwerking met gemeenten en ketenpartners op 
een zo pragmatisch mogelijke manier op te lossen. 
 
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst wordt er door projectleiders Arjen Witteveen en Anne Judith 
Apeldoorn een presentatie over het project gegeven en gaan we in gesprek over de te nemen 
vervolgstappen, waarvoor een breed draagvlak en intensieve samenwerking met gemeenten 
essentieel zijn. 
 

21.40 uur einde van de avond 
 


