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Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
 

Diverse onderwerpen Sociaal Domein 
 
Woensdag 27 mei 2020 t.b.v. raadsleden en commissieleden uit de Regio Alkmaar 
Locatie: Er zal vergaderd worden via Zoom.  
Aanmelden: U kunt zich via DEZE link aanmelden. Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst 
ontvangt u de benodigde gegevens om deel te kunnen nemen. 
Aanvang: digitale inloop vanaf 19.10 uur, start programma om 19.30 uur 
 
 

PROGRAMMA  
 
19.10 uur digitale inloop met eigen koffie en thee  
 
19.30 uur Opening door Jasper John (voorzitter Regio Raadsgroep) 
 
19.35 - 20.15 uur Regiovisie Geweld hoort nergens thuis 
20 minuten pitch met inhoudelijke toelichting/introductie 
Presentatie van de regionale projectleiders ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ over de regiovisie 
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023.  
In samenwerking met beleidsambtenaren, ketenpartners en ervaringsdeskundigen hebben de 
regionale projectleiders 'Geweld Hoort Nergens Thuis' een regiovisie voor Noord-Holland  
Noord opgesteld over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wethouders van de 
centrumgemeenten en de projectleiders willen in alle regionale raden de regiovisie delen en ruimte 
bieden om vragen te stellen. Dit met het oog op een gepland bestuurlijk symposium en 
besluitvormend in een later stadium bij vaststelling van de regiovisie door de individuele raden. 
 
Tijdens de raadsbijeenkomst worden de visie en de kernelementen hieruit kort toegelichte waarna er 
ruimte is om vragen te stellen. Er komen verschillende sprekers aan het woord: 
 
1. Introductie      Wethouder/bestuurlijk trekker 
2. Ervaringsdeskundige    Kim van Laar 
3. De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid  Sander van Arum 
4. Regiovisie Noord-Holland Noord   Roos de Groen en Jessica de Wit 
5. Vragen 
 
20 minuten interactie met de aanwezige raadsleden 
 
20.15 – 20.55 uur Veilig Thuis  
20 minuten pitch met inhoudelijke toelichting/introductie 
Presentatie door Bureau HHM over het doel, de inhoud en het verloop het onderzoek dat de 
Stuurgroep Veilig Thuis heeft gevraagd naar de toekomstige governance van Veilig Thuis.  
Dit onderzoek is een vervolg op de eigen evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst van de 18 
gemeenten met de GGD voor de Veilig Thuistaken van afgelopen zomer. Uit deze evaluatie bleek dat 
er verschillend wordt gedacht over de sturingswensen en -mogelijkheden ten aanzien van Veilig 
Thuis. Ook ontbreekt het aan een duidelijke en eenduidige richting. Het onderzoek van bureau HHM 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=idzHwKU8ZUWqxjl9BjY8jgKcNIPbXgxNkq3zp3b2_39URVpXSU01UjBIUkpRVEhGNTVCUVE5WjFWRS4u
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moet duidelijkheid bieden over de wijze waarop deze sturing in de toekomst invulling kan en moet 
krijgen, waarbij voor- en nadelen van verschillende varianten worden afgewogen.  
 
Bureau HHM licht in deze raadsbijeenkomst toe hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarbij wil het 
bureau graag aandachtspunten ophalen die raden willen meegeven bij het onderzoek.  
 
20 minuten interactie met aanwezige raadsleden 
 
20.55 – 22.00 uur Participatiewet  
Er wordt informatie gedeeld over de richting van het uitwerkscenario inzake de samenwerking 
BUCH – Halte Werk – WNK met betrekking tot de uitvoering van de Participatie wet en aanpalende 
beleidsterreinen. 
Inleiding door wethouder Verbruggen uit Alkmaar. Toelichting door door Berenschot. 
U bent als raadsleden recentelijk geïnformeerd over de bestuursopdracht: “Uitwerken scenario voor 
het toekomstige uitvoeringsarrangement van de Participatiewet in de regio”. 
Doel van deze bestuursopdracht is om een uitvoeringsscenario neer te leggen dat recht doet aan de 
gedeelde visie op het terrein van Werk en Inkomen van de gemeenten Heiloo, Castricum, 
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. 
Bergen en Uitgeest zijn niet betrokken bij de bestuursopdracht. Bij de ontwikkeling van het scenario 
worden de uitkomsten die, uit eerdere onderzoeken en pilots naar voren zijn gekomen, duidelijk 
benoemd. Dit geeft dan helder aan hoe en met welke redenen het scenario ontwikkeld 
is.  Bestuurders hechten er waarde aan om in het onderzoeksproces de raden over de voortgang van 
het onderzoek en de tussentijdse resultaten te informeren. 
Dit zal tijdens deze bijeenkomst gebeurden via een digitale presentatie waarbij het mogelijk is om 
verduidelijkende vragen te stellen. 
 


