Raadinformatieavond Regio Alkmaar woensdag 3 februari ‘21
De Raadsgroep Regio Alkmaar nodigt u, de raadsleden en commissieleden uit de zeven gemeentes,
van harte uit voor deze Regioavond.
Locatie: Via Zoom. Op de dag van de vergadering ontvangt u via uw griffie de inloggegevens.
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 Raadsgroep)
19.35 - 20.45 uur Bespreking Zienswijzen Kadernota’s Gemeenschappelijke Regelingen
Doel: Met uw collega-raadsleden in gesprek gaan over de door de colleges voorgelegde Zienswijzen
op de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen. Voor eventuele verheldering van de
kadernota’s zijn de GRen in de Zoom-breakoutroom aanwezig.
Planning per ronde: 15 minuten interactie met de GR gevolgd door 20 minuten onderlinge
afstemming.
Technisch voorzitter: Per sessie zal iemand van een griffe of een beleidsmedewerker technisch
voorzitter zijn.
Room: U kunt per ronde zelf bepalen in welke breakoutroom u aan het gesprek deelneemt.
Tip: Stem in uw raad alvast af wie welke GR voor zijn/haar rekening neemt!
19.35 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)

20.10 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

20.55 – 22.00 uur Vooruitblik contractering Regionale Jeugdhulp 2021
Jeugdhulp is een regelmatig terugkerend onderwerp in de gemeenteraad. Mede omdat de kosten
steeds moeilijker te beheersen worden, recent weer aangetoond in het rapport van AEF (URL) die
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een landelijk tekort van €1,6 miljard berekende. Maar ook door een toenemende maatschappelijke
onrust bij vooral de meer complexe vormen van jeugdzorg, denk hierbij aan de Commissie Winter die
misbruik in de jeugdzorg in beeld heeft gebracht, of publicaties zoals “Kinderen van de Staat”,
“Tirannie in de Jeugdzorg” of de onderzoeken van “ Follow the Money”. Kortom, het is van groot
belang om als raadslid kennis te hebben van dit dossier. En zeker nu in deze regio, omdat de
komende periode veel nieuwe contractering vorm krijgt waarvoor besluitvorming in de raad wordt
gevraag.
Tijdens deze regionale raadsinformatie-avond verfrissen we onze kennis op dit complexe dossier.
Peter Soorsma, regiomanager Jeugd, neemt u mee in de verschillende opgaven en de samenhang
daartussen, maar ook in de regionale en lokale verantwoordelijkheden. We krijgen een doorkijkje in
de verschillende inkooptrajecten en blikken vooruit op de rol van de raad daarin. Het doel is meer
inzicht te creëren als een kennisbasis voor alle besluitvorming die nog komen gaat. Het gaat nu niet
om uitwerkte maatregelen of projecten, of om in allerlei details treden, maar de bedoeling is juist om
u een strategisch kader te bieden dat u gaat helpen bij een zuivere invulling van uw controlerende rol
vanuit de raad.
22.00 Sluiting
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