Raadsinformatieavond Regio Alkmaar woensdag
2 februari 2022
Datum: woensdag 2 februari 2022
Tijdstip: 19.00 – 21.15 uur
Locatie: Digitaal (zoom link volgt op de dag zelf)
Toelichting:
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 griffie of een beleidsmedewerker technisch
voorzitter zijn.
Room: U kunt per ronde zelf bepalen in welke breakout room 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. Regionaal Archief Alkmaar
6. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI)
7. Recreatieschap Geestmerambacht
8. Cocensus

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. Regionaal Archief Alkmaar
6. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI)
7. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester Meer

20.45-21.15 uur Update SORA
De volgende twee onderwerpen worden toegelicht: de nieuwe operationele startdatum en de
nieuwe naam.
Nieuwe startdatum
De formele start
De formele start vindt ongewijzigd op 1 januari 2022 plaats. De GR WNK wijzigt dan in de GR met de
nieuwe naam. De nieuwe organisatie gaat vanaf het nieuwe jaar formeel van start.
Er komt dan een algemeen bestuur, vanuit de zes deelnemende gemeenten, en een dagelijks
bestuur. En zodra geworven, start ook de kwartiermaker/ algemeen directeur.
De operationele start
We hebben uitgezocht wat de beste datum is voor de operationele start. De medewerkers uit de
drie organisaties komen dan samen in één organisatie. Randvoorwaarden zijn
een werkend ICT-systeem en een zorgvuldig plaatsingsproces zodat de organisatie kan starten in de
nieuwe structuur, functies en werkprocessen en de dienstverlening voor inwoners optimaal is.
De bestuurlijke commissie heeft, op basis van het advies van de directies van WNK, Halte Werk en
BUCH, besloten de operationele startdatum op 1 januari 2023 te zetten.
Zo borgen we de zorgvuldigheid en kwaliteit van het traject. Tot die tijd wachten we niet af: we
maken een ‘plan 22’ dat beschrijft welke stappen we wel al in 2022 kunnen zetten om tot één
organisatie te komen.
Nieuwe naam
We hebben een gedegen traject gevolgd om tot een naam voor de nieuwe organisatie te komen. Die
past bij de nieuwe identiteit, de gewenste associaties oproept en uiteraard uniek en beschikbaar is.
De nieuwe naam is geworden: Zaffier

