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Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
Woensdag 7 april 2021  
 
De raadsgroep Regio Alkmaar nodigt u, de raads- en commissieleden van de 
zeven gemeenten in de regio, van harte uit voor deze raadsinformatieavond  
 
Datum: woensdag 7 april 2021  
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur  
Locatie: Virtueel via Zoom :  
 
https://us02web.zoom.us/j/83669957453?pwd=T1R6MnZhRnNQNXM0YXkraWp0RFl6QT09 
 
Meeting ID: 836 6995 7453 
Passcode: 591702 
 
Programma 
19:10 - 19:30:    Digitale inloop met eigen koffie en thee 
 
19:30 - 19:35:    Opening en toelichting op programma door 

Jasper John (voorzitter Raadsgroep regio Alkmaar)  
 
19:35 – 20:20 :    Regiovisie-Aanpak huiselijk geweld 
     Roos de Groen, Regionaal projectleider Geweld hoort  
      nergens thuis 
  
Afgelopen december is de regiovisie door alle raden van Noord-Holland Noord vastgesteld. Het 
document vindt u in de bijlage. Raadsleden gaven in de bespreking van de visie aan dat zij graag 
input leveren voor het uitvoeringsplan en dat zij hier graag actief van op de hoogte gebracht willen 
worden. In die behoefte wordt nu voorzien. Het uitvoeringsplan wordt toegelicht. Het voornemen is 
ook een of twee ervaringsdeskundigen te betrekken bij de activiteit.  
  
 
20:25 – 21:05    Governance Veilig Thuis 

Presentatie en toelichting door Onderzoeksbureau 
HHM: dhr. Albertus Laan en mw. Nelleke Dijk 

 
Aan het begin van dit jaar heeft u het eindrapport ‘het beleggen en borgen van de taken van 
Veilig Thuis’ over de governance van Veilig Thuis (VT) en de daaruit voortgekomen 
aanbevelingen van Bureau HHM ontvangen. De governance van VT is nu belegd in een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die eerder verlengd is en per 01-01-2022 afloopt. 
Bureau HHM brengt in haar rapport de voor- en nadelen van andere organisatievormen voor 
VT in beeld en adviseert op basis van haar bevindingen het scenario waarin Veilig Thuis in de 
GR van de GGD Hollands Noorden wordt opgenomen.  
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Op de Regioraadsbijeenkomst geeft HHM een nadere toelichting op dit advies en krijgt u de 
mogelijkheid om vragen te stellen en input te geven met betrekking tot invulling van deze 
nieuwe regeling. Tevens geeft HHM een advies over een constructie voor de positionering 
van Veilig Thuis voor de gemeente Uitgeest, omdat deze gemeente geen onderdeel uitmaakt 
van de GR GGD Hollands Noorden. Tot slot wordt u geïnformeerd over het vervolgproces en 
de planning van de besluitvorming. 
 
 
21:10 – 21:55     Slim, Schoon en Veilig reizen door Alkmaar 

Monique Stam en Jeroen Olthof, respectievelijk 
wethouder gemeente Heerhugowaard en 
gedeputeerde provincie Noord-Holland 

 
Een goed bereikbare regio, waarin veilig reizen zonder schadelijke emissies het uitgangspunt 
is. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de transitie naar slimme, schone en veilige 
mobiliteit goed verloopt? De regiogemeenten ontwikkelen daarvoor samen met de provincie 
het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) en het Uitvoeringsprogramma Verkeersveilig 
Alkmaar. Deze programma’s zijn de regionale uitwerking van respectievelijk het landelijke 
Klimaatakkoord en het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). 
Daarbij kan Smart Mobility een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame 
mobiliteitstransitie. Smart Mobility biedt kansen als het gaat om efficiënt ruimtegebruik, 
betere gezondheid, verkeersveilige doorstroming en het terugdringen van de CO2-uitstoot. 
We inspireren u graag over de Noord-Hollandse aanpak rondom Smart Mobility!  
 
We nemen uw raden nu al mee in het proces zodat u op voorhand al bekend bent met het 
onderwerp en zodat u nu al in de gelegenheid wordt gesteld uw gedachten te vormen. Vooral 
na de zomer 2021 moeten op provinciaal en lokaal niveau keuzes worden gemaakt welke 
extra inzet er per regio nodig is om zowel te kunnen voldoen aan de Klimaatdoelstellingen 
2030 als aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst 
vertellen Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-
Holland, en de regioambassadeur RMP, wethouder Monique Stam u meer over deze 
programma’s en de mogelijke maatregelen die provincie en gemeenten samen kunnen 
nemen op weg naar een slimme, schone en veilige mobiliteit. Daarover gaan zij graag met u 
in gesprek.  
 
Meer informatie over:    
Verkeersveiligheid:  
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid     
Smart Mobility:  
Smart Mobility - Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)  
Regionaal Mobiliteitsprogramma: www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/rmp  
 
21:55 – 22:00  Afsluiting door Jasper John 

(voorzitter Raadsgroep regio Alkmaar)  
 


