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Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  
Woensdag 7 juli 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 juli 2021  
Tijdstip: 19.30 – 21:45 uur  
Locatie: Virtueel via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85278460002?pwd=WjVGdHN0aXNxdmlxb01yTCtKODJsZz09 
Meeting ID: 852 7846 0002 
Passcode: 536725 
 
 

Programma 
19:10 - 19:30:    Digitale inloop met eigen koffie en thee 
 
19:30 - 19:32:    Opening en toelichting op programma door 

Jasper John (voorzitter Raadsgroep regio Alkmaar)  
 
19:32 – 20:20:  Focusagenda Regio Alkmaar, Bereikbaar in Noord-

Holland Noord 
 
20:20 – 20:30    Pauze 
 
20:40 – 21:40    Concept transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 
 
21:40 – 21:45 Afsluiting door Jasper John 
 
 
 
 
19:32 – 20:20 Focusagenda Regio Alkmaar, Bereikbaar in Noord-

Holland Noord  
In juni 2020 is de Woondeal Noord-Holland Noord aangeboden aan een aantal Tweede 
Kamerleden in Den Haag. De wethouders ‘wonen’ van de 18 gemeenten geven in dit 
document aan 40.000 woningen extra te kunnen bouwen bovenop de bestaande behoefte. 
In deze ‘deal’ is benoemd dat daarbij bereikbaarheid randvoorwaardelijk is. Met meer 
inwoners is het noodzakelijk om de bestaande infrastructuur te optimaliseren om de extra 
vervoersbewegingen die hierdoor ontstaan op te vangen. 
  

https://us02web.zoom.us/j/85278460002?pwd=WjVGdHN0aXNxdmlxb01yTCtKODJsZz09
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In het voorjaar van 2020 is daarom gestart met het opstellen van een Bereikbaarheidsvisie 
Noord-Holland Noord. Met een stuurgroep waarin de achttien wethouders verkeer en 
vervoer zijn vertegenwoordigd is gewerkt aan een nieuwe en meer duurzame manier van 
kijken naar de bereikbaarheid van en binnen NHN. Daarbij hoort ook een concreet 
uitvoeringsprogramma waaraan de laatste hand wordt gelegd.  
  
De hoofdlijnen hiervan zijn in het lobbydocument vastgelegd. De wethouders uit de 
stuurgroep hebben groen licht gegeven op dit document ‘Bereikbaar in Noord-Holland 
Noord’. Er is gekozen om i.v.m. de lobby nu de focus neer te leggen op  twee 
verkeerscorridors waar auto, trein, bus, fiets etc. samenkomen: De Zaancorriodor, waarvan 
de ring Alkmaar deel uitmaakt, en de Hoornse corridor.  Met deze als onze belangrijkste 
strategische ‘basisbouwstenen’ voor heel NHN gaan we de lobby aan richting een nieuw 
kabinet.  
  
Daarmee is gekozen om niet te wachten totdat het complete uitvoeringsprogramma gereed 
was. Daarom ontvangt u nu reeds het lobbydocument, met in deze oplegger de belangrijkste 
punten daaruit. Zo kunnen wij gezamenlijk aan de slag met dezelfde boodschap in het 
lobbytraject. De lobbystrategie voor het gehele programma moet nog in beeld worden 
gebracht (is mede afhankelijk van hoe het programma er uiteindelijk uit komt te zien). 
Hierbij zal naast financiële steun bij provincie en Rijk ook gekeken worden naar Europese 
subsidies. 
  
Graag informeren wij u over de hoofdpunten uit dit document, en horen we graag uw 
reactie op de gekozen richting. In break-out rooms verkennen we verder of u zich in het 
belang van de Regio Alkmaar wil inzetten voor de gekozen koers en of u belemmeringen ziet. 
 
Bijlage:  
       1. Bereikbaarheid NHN 
 
20:40 – 21:40    Concept transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 
  
Per 2023 gaat een groot deel van de jeugdhulp opnieuw ingekocht worden, waaronder de 
JeugdzorgPlus. Deze zorgvorm wordt gezamenlijk ingekocht door de 18 Noord-Holland-
Noord gemeenten. Om te komen tot een goede verwerving, hebben we een gezamenlijke 
visie nodig op wat we willen bereiken met deze jeugdhulp. De afgelopen periode heeft een 
participatietraject plaatsgevonden dat geleid heeft tot voorliggende concept uitgangspunten 
en transformatievisie op JeugdzorgPlus 2023.  
 
Op 28 mei jl bent u als gemeenteraden uitgenodigd voor de informerende startbijeenkomst 
om een goede basis mee te geven over dit onderwerp. De goed bezochte bijeenkomst is 
terug te kijken via de link die is nagestuurd.  
 
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 7 juli willen wij u meenemen in de 
uitgangspunten van de conceptvisie en voeren wij hierover met u het gesprek.  
 
NB: Deze conceptvisie is besproken met de portefeuillehouders en wordt parallel uitgezet bij 
het onderwijs en de adviesraden.  
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Besluitvorming over de visie staat gepland voor na de zomer in oktober en november 2021. 
 
Programma 
1. Opening 
2. Korte terugblik op startbijeenkomst van 28 mei 2021  
3. Toelichting op het verdere proces na deze bijeenkomst  
4. Bespreking uitgangspunten concept transformatievisie  
5. Bespreking en mogelijkheid tot het stellen van vragen  
6. Afsluiting 
 
Bijlagen: 

2. Concept uitgangspunten transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 
3. Concept transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 
4. Brochure JeugdzorgPlus (ter informatie) 

 
      
 
 
21:40 – 21:45  Afsluiting door Jasper John 

(voorzitter Raadsgroep regio Alkmaar)  
 
  


