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Blok Ruimte
Gemeente Alkmaar deelt mee dat wethouder Braak het trekkerschap OLGRA / Natuur
van wethouder van Zon overneemt. Daarna volgt enkele mededelingen over de laatste
stand van zaken t.a.v. de komst van de European Medicine Agency (EMA) naar
Amsterdam en Greenport NHN.
Wethouder Verbruggen heeft een terugkoppeling gegeven van het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg (BAO) op 6 september en de agendapunten voor het BAO van 4
oktober zijn voor besproken. Onderling is het gezamenlijke standpunt bepaald voor de
agendapunten.
Medewerkers vanuit de provincie hebben een presentatie gegeven over de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie en daarna over de Provinciale omgevingsverordening. De
portefeuillehouders hebben vragen kunnen stellen over de inhoud en het proces. De
provincie zal in december terug komen in het PORA om te vertellen over de uitkomst
van de botsproeven.
De portefeuillehouders hebben over het ontwerp bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in
Egmond aan Zee regionaal afgestemd in het kader van het regionaal afsprakenkader
overige stedelijke voorzieningen. Na enkele mededelingen over bereikbaarheid (in
voorbereiding op PVVB en over de Leeghwaterbrug) wordt het blok Ruimte afgesloten.

Gezamenlijke deel
Wethouder Verbruggen heeft kort verteld over zijn reis naar Dublin met de Metropool
Amsterdam Club.
De portefeuillehouders hebben samen de stand van zaken taakstelling huisvesting
vergunninghouders besproken. Het halen van deze taakstelling heeft prioriteit.
De portefeuillehouders zijn akkoord met plaatsing van de bouwplannen in de regio op
de site www.plancapaciteit.nl en spreken af deze lijst up to date te houden.

Blok Sociaal
De portefeuillehouders hebben afgesproken om in ieder geval binnen Regio Alkmaar
regionaal samen te blijven werken inzake In control of alcohol en drugs.
Bovenregionaal samen verder werken hangt af van de wensen vanuit de regio’s WestFriesland en De Kop.
Op 1 november 2018 is er een regionale conferentie Jeugdhulp.

Het verscherpt toezicht op Veilig Thuis is verlengd tot en met 15 januari 2019.
Daarmee geeft de inspectie aan vertrouwen te hebben in de wijze waarop de
problemen worden aangepakt.
De 1e fase van de preventiecoalitie is besproken en voor kennisgeving aangenomen.
Een voorstel voor de volgende fase volgt.

