
Regionale Raadsledenbijeenkomst Noordkop 
 

  

  
Uitnodiging voor de Beeldvormende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst van de 
vier Noorkop gemeenten op 7 maart 2019 om 17:00 uur.  
Locatie: Keykegzaal in Theater De Kampanje, Willemsoord 63 - 1781AS Den Helder 
 
Commissiegriffier: John Hagens 
 

 
 

 

A G E N D A 
 
001 17:00 uur:        Welkomstwoord en mededelingen. 

 
 
 
 

 

002 17:05 uur: Presentatie verzorgd door Michiel van Maaren 
(Afdelingscoordinator Horizon MEd Pedagogiek) en Harry Evers 
(Kwartiermaker Noord-Holland Noord bij Horizon) over de 
voorgenomen aanpak voor de gesloten jeugdhulp door Horizon in de 
regio Noord-Holland Noord.  
 
Zoals bekend is op 5 december jongstleden ook door de rechter definitief 
vastgesteld dat de aanbesteding voor JeugdzorgPlus in de regio Noord- 
Holland-Noord terecht gegund is aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. 
Sinds definitief duidelijk werd dat de zorg voor tientallen jongeren zou 
worden overgenomen van Transferium/Parlan was Horizon op zoek naar 
geschikte huisvestingslocaties. Een eerste locatie werd gevonden in Bakkum 
in de gemeente Castricum in de vorm van Sint Antonius, een voormalig 
kindertehuis. Sinds maandag 11 februari zijn de eerste jongeren in Sint 
Antonius gehuisvest. Stap voor stap zal het aantal jongeren dat in het 
Bakkumse pand verblijft worden uitgebreid.  
Op termijn is er in Bakkum plaats voor dertig kinderen van 12 tot 18 jaar. 
Horizon hoopt binnenkort een tweede locatie bekend te kunnen maken. Die 
wordt gezocht in een andere regio dan de gemeente Castricum.  Horizon 
hecht er waarde aan om alle betrokken partijen, waaronder zorgpartners, 
ouders, cliënten en u als gemeenteraadsleden, te informeren over en te 
betrekken bij de aanpak waarmee gewerkt wordt, namelijk: JouwZorg.  
Horizon heeft reeds eerder, op 30 januari dit jaar, voor raadsleden in de 
regio Alkmaar een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Punten die aan de orde zullen komen en die Horizon graag met u wil 
bespreken:  
 Wie is Horizon Jeugdzorg en Onderwijs?  

 Wat doet Horizon en wat houdt de JeugdzorgPlus aanpak JouwZorg in?  

 Hoe kunnen gemeenten en Horizon samenwerken?  

  
 

 

   
   
 
003 18:00 uur tot 18:30 uur: Deelnemers, die zich vooraf hebben 

aangemeld, kunnen gebruik maken van een lichte maaltijd bestaande 
uit diverse belegde broodjes en soep.  
 

 



 

 

 
004 Vanaf 18:30 uur: Met welke uitdagingen gaan we in de Kop van Noord-

Holland tot 2030 aan de slag? En hoe kunnen we het beste omgaan met 
nationale opgaven? 
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop gaan we daarover volop in gesprek, aan de hand van drie 
onderwerpen en presentaties: 

1. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord; 
2. Regionaal Ambitiedocument 2.0 van De Kop Werkt!; 
3. en het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam. 

 
                                1. Regionale Energie Strategie 
Samenwerken aan een Regionale Energiestrategie. Voor het realiseren van 
deze opgave is Nederland verdeeld in dertig regio’s. Een regionale aanpak leidt 
tot bredere kansen, oplossingen en inzichten, op basis van de mogelijkheden in 
de omgeving. Een half jaar na het moment van ondertekening van het 
Klimaatakkoord moet elke regio een concept Regionale Energie Strategie 
hebben gemaakt. Dit regionale plan geeft invulling aan de afspraken uit het 
Klimaatakkoord en is met alle betrokkenen gemaakt om de landelijke 
energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen te realiseren en 
samen vorm te geven. De Noordkopgemeenten vallen binnen de RES-regio 
Noord-Holland Noord. De omschakeling van fossiele naar duurzame 
energiebronnen heeft grote consequenties voor ons allemaal en voor het 
landschap in Nederland. Inwoners en andere betrokkenen moeten daarom goed 
betrokken worden bij het bedenken van de juiste energiemix en locaties, om zo 
samen tot slimme oplossingen te komen met draagvlak. Hoe wij dat kunnen 
doen, in deze korte periode, is een van de vragen waarover we graag met u in 
gesprek gaan.  
 
 
                    2. Regionaal Ambitiedocument 2.0 De Kop Werkt! 
In de evaluatie ‘Slim samenwerken bij de Kop’ (Twynstra Gudde in opdracht van 
de RRN, jan 2018) is als aanbeveling opgenomen: “Draag als RRN de 
stuurgroep De Kop Werkt! op met een voorstel te komen voor een actualisatie 
van de visie op de regio en de ontwikkeling van de regio en gebruik die nieuwe 
vast te stellen visie bij het versterken van de strategische positie van de regio 
ten opzichte van provincie en Rijk.” 
Voor de actualisatie van het Regionaal Ambitiedocument is een voorstel “Inhoud 
en proces Ambitiedocument 2.0 opgesteld. Dit voorstel willen wij met u 
bespreken. Daarnaast hebben wij in 2018 met diverse belanghebbenden 
zogeheten expertmeetings gehouden om bouwstenen voor het Regionaal 
Ambitiedocument 2.0 op te halen. Deze bouwstenen, de opgaven voor de 
toekomst, hebben wij vastgelegd in het rapport “Kop van Noord-Holland, 
Gezonde internationale agri-energie regio aan drie kusten”. Ook met u willen wij 
graag over de toekomstige opgaven in gesprek. Hierna kan verder worden 
gewerkt aan het Regionaal Ambitiedocument 2.0 en uiteindelijk aan het 
versterken van de strategische positie van de Kop van Noord-Holland! 
 
 
                                  3. Holland boven Amsterdam 
Alle colleges van B&W in Noord-Holland Noord en het college van GS hebben 
het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam omarmd. In het document 
worden de ambities voor de regio Noord-Holland Noord helder verwoord. Om 
deze ambities te realiseren is een samenhangend uitvoeringsprogramma 
Holland boven Amsterdam noodzakelijk. Op 7 maart willen wij met u in gesprek 
over de vertaling van het ambitiedocument in een uitvoeringsprogramma.  
Daarbij gaat het om de acties, de opgaven en het schaalniveau: lokaal wat 
lokaal kan, regionaal wat moet en bovenregionaal waar de kansen liggen.    
 

 

 
 
 
 
005         Uiterlijk 21:00 uur:               Sluiting 


