Ontwikkelingen m.b.t. het participatiebedrijf Regio Alkmaar
Op 16 november 2018 en 18 januari 2019 zijn portefeuillehouders van de 7 gemeenten die HAL en
BUCH vertegenwoordigen bij elkaar geweest onder externe begeleiding. Het doel was om in een open
en constructief gesprek te onderzoeken of samenwerking de uitvoering van de participatiewet zou
kunnen optimaliseren. De deelnemers zochten naar overeenstemming over de vraag: “wat willen de
bestuurders voor hun inwoners bereiken t.a.v. participatie en waarom zou daar intensievere
samenwerking bij nodig zijn?”
De bestuurders kwamen tot een volgend statement:
“Wij willen de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar vermogen deel te laten nemen in
de samenleving en perspectief te bieden op deelname”.
Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren hebben we elkaar nodig op een aantal terreinen.
Zo is het nodig dat we:
 Durven te differentiëren per gemeente waar dat nodig is en dat bespreekbaar houden
 Willen leren van elkaar
 De directe omgeving kennen zowel individu als verenigingen en bedrijven
 Integraal denken vanuit de beleidsterreinen
 Groeien in professionaliteit en ondernemingszin
 Moed hebben om over grenzen heen te gaan en grenzeloos durven denken
 Veiligheid realiseren in ambtelijk-bestuurlijke samenspel en politiek lef vertonen
Na deze twee bijeenkomsten zijn er uiteraard nog heel wat stappen nodig en hebben de
portefeuillehouders behoefte aan een breder draagvlak en toch ook snelle resultaten. Te denken valt
aan een aantal mogelijke opgaven zoals:
 Ontwikkelen van een gezamenlijk normatief kader (tot hoever vrijheid van handelen; morele
opvatting; 4 ogen principe)
 Gezamenlijke deskundigheidsbevordering
 Gezamenlijke subsidieverwerving
 Collegiale consultatie
 Meer van elkaar leren
 Verbinding met aanpalende beleidsterreinen
 Verminderen van kwetsbaarheden en de weerbaarheid vergroten
 Dienstverlening verbeteren en wat hiervoor nodig is
 Meer aanbod bieden met meer perspectief
Voor de verdere bepaling van de richting is nog een volgende bijeenkomst gepland. Op 8 februari
2019 komen de bestuurders met een aantal ambtelijke “mee-denkers” bij elkaar om bovenstaande nog
wat verder te doordenken en uit te werken. Daarbij is het principe dat wat lokaal goed gaat, zeker zo
moet blijven en wat regionaal beter kan, aangepakt moet worden.
De stip op de horizon zal 8 februari verder uitgewerkt worden en er zullen een paar projecten gekozen
worden die energie en impact geven.
Al met al zijn we met elkaar op de goede weg om vanuit een gezamenlijk perspectief te kijken naar
onze maatschappelijke opgave. Dit vraagt tijd en aandacht, maar ook nog wat geduld. Vanuit het
vertrouwen dat de bestuurders in elkaar hebben, zijn we op de goede weg om gezamenlijk vorm te
geven aan de uitvoering van de participatiewet.

