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Inleiding
Het wordt zomer
Per 1 januari 2015 vormt Alkmaar samen met Graft-De Rijp en Schermer de nieuwe gemeente
Alkmaar: een gemeente die het beste van stad en land met elkaar verenigt.
De coalitie van OPA, VVD, CDA en D66 is een voortzetting van de afgelopen coalitie van de oude
gemeente Alkmaar. In het vorige coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ was reeds de
uitspraak opgenomen om met elkaar verder te gaan. De coalitiepartijen hebben met elkaar 6 zetels
gewonnen. Dat betekent dat de inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar vertrouwen hebben
uitgesproken in het ingezette beleid. Na deze verkiezingsoverwinning is voortzetting van deze coalitie
dus ook stevig democratisch gelegitimeerd. De inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar hebben
de nieuwe lente omarmd en willen meewerken aan een mooie zomer voor de nieuwe gemeente.

Doe-democratie
De coalitie gaat het werk af maken om de gemeentelijke overheid te transformeren naar een
klantgerichte overheid. De coalitie wil zaken mogelijk maken en reageert enthousiast op initiatieven
van burgers en bedrijven. De coalitie gaat uit van de doe- democratie waarbij burgers en bedrijven
kansen pakken die door de overheid worden mogelijk gemaakt.

Decentralisaties vragen maatwerk
De decentralisaties van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet naar de lokale overheid vormen een van
de grootste opgaven voor de nieuwe gemeente. Deze decentralisaties vragen om vernieuwing van de
(organisatie) van de ondersteuning en zorg die de gemeente biedt aan inwoners die het niet of niet
helemaal op eigen kracht redden. De coalitie wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en
zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen en regie houden over hun eigen leven. Daar waar dat op
eigen kracht niet lukt, ondersteunt de gemeente met passende maatwerkarrangementen.

Vrije burgers
Alkmaar is al sinds 1573 een gemeente van vrije burgers. Een stad waar voor iedereen plaats is,
ongeacht ras, afkomst, geloof of seksuele geaardheid. Vrijheid voor onze burgers geldt voor
iedereen, zolang zij de democratische grondrechten onderschrijven. Daar gaat de coalitie open en
zelfbewust mee om.

Regionale samenwerking
In de regio treedt de coalitie met een soortgelijke houding op. ‘Open en zelfbewust' zal de coalitie
omgaan met de partners in de regio. Regionale samenwerking moet effectief en efficiënt gebeuren
en kan per onderwerp verschillen. De coalitie zet op betere samenwerking bij concrete projecten en
wil af van al te veel ‘bestuurlijke drukte’.

Meer zeggenschap voor Alkmaarders
De afgelopen jaren was al te zien dat als Alkmaarders meer te zeggen krijgen en ambtenaren meer
ruimte krijgen om daar naar te luisteren en te handelen, dit vaak tot mooie en zinvolle initiatieven en
verrassende resultaten leidt.
In verschillende buurten en kernen viel op, dat met een heel klein beetje overheid, heel veel initiatief
van buurtbewoners heeft gezorgd voor meer gezelligheid en veiligheid.
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Ook in de komende periode zal de coalitie de gemeente besturen met een bestuur dat niet boven,
maar naast en tussen de Alkmaarders staat. Van Alkmaarders met zorgen, ideeën en vragen. Van
Alkmaarders die iets willen. Daarin willen wij samen met de gemeenteraad en natuurlijk onze
ambtenaren optrekken. Voor ons is het besturen van de gemeente een gedeelde
verantwoordelijkheid.
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1.

Zorg: dichtbij en op maat

De coalitie hecht grote waarde aan maatschappelijke deelname van en kwalitatief goede zorg voor
de ouderen en andere mensen met een beperking. De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is
bedoeld om er aan bij te dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen
blijven wonen en meedoen in hun eigen buurt of dorp. Belangrijk daarbij is dat middelen worden
ingezet voor de (professionele) uitvoering en niet voor bureaucratie.
Als mensen WMO aanvragen doen wil de coalitie dat de WMO-consulenten bij de mensen
thuiskomen voor het keukentafelgesprek. Bij dat gesprek horen ook de mantelzorger of een
zelfgekozen cliëntondersteuner aan tafel te zitten.
Voor de coalitie staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop. De coalitie wil de aanvraag van een PGB
voor huishoudelijke hulp en begeleiding vereenvoudigen. Cliënten kunnen hierbij zelf hun
ondersteuning inkopen en hebben daardoor meer regie in eigen handen.
Huishoudelijke hulp
De coalitie vindt goede huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben een kwestie van
fatsoen. Behoud van de huishoudelijke hulp is topprioriteit, want een basisvoorwaarde voor
zelfredzaamheid. Goede huishoudelijke hulp is meer dan een afgemeten aantal uren en minuten
poetsen, een goede huishoudelijke hulp helpt ook af en toe met een boodschapje doen, heeft tijd
voor een kop koffie, signaleert wanneer het even niet goed gaat en staat in contact met familie en
andere mantelzorgers. Met goede huishoudelijke hulp kunnen heel veel mensen langer in hun eigen
huis, in hun eigen buurt blijven wonen. Voor de huishoudelijke hulp wordt gedurende de transitie en
coalitieperiode tot en met 2018 1 miljoen extra per jaar uitgetrokken, om de huishoudelijke hulp op
het huidige niveau te houden. Voor 2015 is dit reeds geregeld in de vorm van een reserve.
Dagopvang en dagbesteding
Voor dagopvang en dagbesteding zet de coalitie in op kleinschalige voorzieningen in de wijken en
dorpen die bijdrage aan een passende dagbesteding. En daarmee tegelijkertijd ook mantelzorgers
kunnen ontlasten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de groep (licht) dementerende ouderen in
onze stad. Juist voor hen en hun mantelzorgers zijn deze kleinschalige voorzieningen in de eigen
omgeving van groot belang. Initiatieven die vanuit de gemeenschap zelf komen zullen door de
coalitie worden ondersteund.
Wijkverpleegkundige
De coalitie vindt het van belang dat de zorg dichtbij is geregeld. De coalitie zal stimuleren dat in elk
gezondheidscentrum een wijkverpleegkundige actief is.
Kwetsbare groepen
De coalitie vindt praktische ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of
psychiatrische beperking en van mogelijke zorgmijders nodig om te bereiken dat deze mensen veilig
en zonder overlast voor de omgeving (zelfstandig) kunnen blijven wonen.
Slimme techniek helpt
Technische hulpmiddelen kunnen een belangrijke preventieve werking hebben. Soms kan dat al met
eenvoudige middelen om vallen of uitglijden in huis te voorkomen, of een afstandsbediening voor
verlichting of gordijnen. De coalitie zal het gebruik van slimme thuistechnologie stimuleren en onder
4

de aandacht brengen van bewoners en bedrijven. Techniek en technologie helpen bij het langer
zelfstandig en zelfredzaam zijn en eigen regie houden. En ook bij het onderhouden van sociale
contacten en e- health-contacten met huisarts, begeleiders en hulpverleners.
Extra ondersteuning voor kwalitatief goede mantelzorg en respijtzorg.
De coalitie wil mantelzorgers op verschillende wijzen tegemoet komen. Dat kan door het schrappen
van zoveel mogelijk beperkende regels en het mogelijk maken van het vergunningsvrij plaatsen van
(tijdelijke) mantelzorgwoningen.
Ook wil de coalitie de rechten van mantelzorgers versterken. Zij moeten ook het recht krijgen om
bezwaar te maken op een indicatie en als mantelzorg wordt verleend door vrijwilligers dan hebben
die recht op een gratis vrijwilligersverzekering.
De coalitie wil de respijtzorg versterken, deels met kleinschalige dagopvang in de buurt, maar ook
door in overleg met de verzorgingsinstellingen leegkomende plaatsen in verzorgingshuizen te
benutten voor Respijtzorg. Ook zorghotels kunnen hier een bijdrage aan leveren.
Jeugdzorg zonder bureaucratie
De coalitie wil dat de jeugdzorg snel en effectief kan werken. De werkwijze is ‘één gezin, één plan’
uitgaand van drie gebiedsteams in de nieuwe gemeente (Alkmaar Noord, Alkmaar Zuid en Alkmaar
Oost, waaronder Graft-De Rijp en Schermer) en gecoördineerd door een gezinsregisseur, die een
beslissende stem heeft bij de inzet van ondersteuning en hulpverlening.
MCA
De coalitie zal er alles aan doen om het MCA in Alkmaar te behouden. De lijn en de afspraken van de
voorgaande coalitie blijven leidend.
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2.

Veiligheid topprioriteit

De coalitie is voorstander van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de aanpak een combinatie is
van preventie en repressie. .
Uitgangspunten voor het veiligheidsbeleid zijn:
De coalitie wil dat Alkmaar behoort tot de 10 veiligste steden van Nederland
Per 5000 inwoners een wijkagent en een inspecteur stadstoezicht. Dit geldt ook voor Schermer en
Graf-De-Rijp. De afdeling stadstoezicht zal dan bestaan uit minimaal 22 inspecteurs stadstoezicht.
Vóór 1 april 2016 wordt er een onderzoek afgerond hoe parkeertoezicht breder inzetbaar is.
De inspecteurs stadstoezicht zullen vóór 1 juli 2015 extra bevoegdheden en uitrusting, handboeien,
anti steekvest en pepperspray krijgen. Dat is ook in het belang van de veiligheid van de inspecteurs
zelf. Op basis van een evaluatie vóór 1 april 2016 zal het verbreden van de uitrusting met
pepperspray worden geëvalueerd; eveneens wordt dan bezien of verdere uitbreiding met een
wapenstok wenselijk is. Aan het toekennen van de uitrusting gaat een gedegen opleiding vooraf.
Cameratoezicht is een goed instrument om de veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. Met de
moderne technieken kunnen mobiele camera ’s ook beter benut worden. Die kunnen – tijdelijk – in
wijken of kernen worden ingezet waar de onveiligheid of de overlast toeneemt, met inachtneming
van de privacywetgeving. Beelden van camera’s kunnen ook gebruikt worden om schade te verhalen.
De coalitie trekt hier 250.000 euro per jaar extra voor uit. De coalitie kan zich een PPS constructie
voorstellen. Een voorstel hiertoe wordt vóór 1 juli 2015 aan het college gepresenteerd. In dit voorstel
wordt meegenomen hoe men 24 uur per dag de camerabeelden uit kan kijken.
Uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid is zero-tolerance. Goed veiligheidsbeleid staat of valt met
het stellen van prioriteiten. De prioriteiten voor de komende jaren zijn: jeugdcriminaliteit en overlast,
criminaliteit en veelplegers (met bijzondere aandacht voor overvallen, straatroof, winkeldiefstallen
en woninginbraak) en veilig uitgaan.
De coalitie wil vrijwillige politie stimuleren in Alkmaar. Vooral bij het goed begeleiden van alle
evenementen kunnen zij worden ingezet. We willen voor 1 januari 2016 100 vrijwilligers in opleiding
hebben. Evenementen worden goedkoper en gemakkelijker te organiseren door de vrijwillige inzet.
Er zal – in nauw overleg met bedrijfsleven- jaarlijks in bewonersondernemingen en/of dorpshuizen in
de wijk voorlichting worden gegeven over inbraakpreventie. Vóór 1 juli 2015 wordt aan het college
een plan gepresenteerd hoe de wijk- en of dorpsbrandweerman in te voeren, die voorlichting geeft
over brandveiligheid.
Risico jongeren dienen streng te worden aangepakt. Preventie is cruciaal, maar het kan strenger. De
beste preventie is er aan te werken dat deze jongeren, al dan niet met harde hand, een
schoolopleiding afmaken en werk kunnen vinden. Ouders hebben hierin een belangrijke
verantwoordelijkheid. De jongeren hebben een keus: werken of naar school gaan /studeren.
Wanneer zij op straat blijven rondhangen en deze keuze niet maken en overlast blijven bezorgen,
dienen zij zich dagelijks op gezette tijden te melden op het politiebureau. De aanpak zoals in Overdie
is maatgevend voor een succesvolle aanpak.
Aan de hand van ervaringen in Alkmaar met vuurwerk in 2014 rond Oudejaarsnacht zal de
burgemeester de raad informeren over nut en noodzaak van een algemeen vuurwerkverbod waarna
de raad eigenstandig zijn afweging kan maken.
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De coalitie wil een straattegel offensief: via een duidelijke scan in kaart brengen waar tegels schots
en scheef liggen en dan ingrijpen. Dat is van belang voor de veiligheid van de straatgebruiker. Aan de
hand van deze scan zullen vóór 1 januari 2017 de gevaarlijkste situaties zijn opgelost.
Prostitutie blijft geconcentreerd op de Achterdam. De coalitie zal de mogelijkheid van huisvesting
van toezichthouders op de Achterdam onderzoeken. Het bestrijden van mensenhandel blijft prioriteit
houden.
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3.

Bereikbaarheid verbeteren

Uitgangspunt bij beoordeling van vraagstukken over verkeer is dat auto, (brom)fiets en bus
gelijkwaardige vervoermiddelen zijn, in die zin dat de burger zelfstandig de keuze moet maken voor
welk vervoermiddel hij kiest. Betutteling vanuit de gemeente in dit opzicht is uit den boze.
De coalitie neemt de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid als uitgangspunt en gaat uit van het
ringenmodel. Voor de Bierkade wordt hierop een uitzondering gemaakt.
Uitgangspunt voor de coalitie is bereikbaarheid in twee richtingen voor iedereen op de
Bierkade/Wageweg, waarbij vrachtverkeer wordt verboden en dit verbod wordt gehandhaafd met
een camera. De coalitie beoordeelt of dit financieel en technisch uitvoerbaar is, hierbij wordt ook de
optie fietsstraat of een inrichting als een fietsstraat onderzocht De voorgenomen plannen om de
Vondelstraatrotonde te vergroten worden noch voorbereid noch uitgevoerd gedurende deze
coalitieperiode; de coalitie wil doorgaand verkeer niet stimuleren om over de Bierkade te rijden. Het
al dan niet doorgaan van de Vondelstraatrotonde na deze coalitieperiode is dus verbonden aan de
eventuele herinrichting van de Bierkade. Financiering van een eventuele herinrichting van
Bierkade/Wageweg kan (deels) gevonden worden in wat de gemeente overhoudt aan het project
Kanaalkade en uit de begrote gelden voor de genoemde rotonde. Bewoners en ondernemers van het
oostelijk stadsdeel krijgen hierin een belangrijke stem. Wanneer zij een variant tweerichtingsverkeer
aandragen die nog niet is onderzocht, wordt deze bij de afwegingen betrokken. De definitieve
besluitvorming vindt uiterlijk 1 oktober 2015 plaats. Wanneer het plan uitvoerbaar is wordt het
uiterlijk in 2016 uitgevoerd.
Voor het oostelijk deel van de binnenstad wordt uiterlijk 1 januari 2016 een plan aan het college
gepresenteerd om een fietsenstalling te maken. In dit onderzoek naar mogelijkheden worden
nadrukkelijk de bezettingscijfers van andere fietsparkeergarages betrokken. De Laat Oost wordt niet
afgesloten voor autoverkeer.
Het idee om linksaf te slaan van de Geestersingel naar de Helderseweg opnieuw mogelijk te maken,
wordt opnieuw onderzocht. Voor 1 januari 2016 zal dit onderzoek worden gepresenteerd aan de
gemeenteraad.
De coalitie behoudt de kernen waaronder Graft-De Rijp en Schermer bereikbaar met openbaar
vervoer dan wel andere vormen van collectief vervoer.
De coalitie handhaaft het eurokaartje en draagt er zorg voor dat de dienstverlening van de
servicetaxi behouden blijft op het huidige niveau. Het pontje naar Schermereiland blijft gratis.
Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor een extra bushalte bij de Schelphoek. Dit
onderzoek wordt voor 1 december 2015 afgerond en gepresenteerd aan de gemeenteraad.
De coalitie vindt fietsen belangrijk. Het fietsplan wordt uitgevoerd en extra aandacht zal de coalitie
geven aan de recreatieve fietsroutes naar Schermer en Graft. Hierbij wordt aangesloten bij het in het
hoofdstuk Economie genoemde beleid om toerisme en vrijetijdseconomie te stimuleren.
De coalitie wil dat de gemeente het gesprek aangaat met Prorail/NS om binnen een jaar de
mogelijkheid te onderzoeken een verbinding te maken tussen de beide perrons van station Alkmaar
–Noord om deze beter toegankelijk te maken voor minder validen.
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4.

Parkeervriendelijke stad

De coalitie wil een parkeervriendelijke stad. Dit is in het belang van het imago en de economie van
Alkmaar. Het huidige parkeerbeleid wordt gehandhaafd. De coalitie wil de parkeertarieven niet
verhogen en de papieren bezoekerskaart in ieder geval tot en met 2018 behouden. In de
Schelphoekgarage kan tussen 1 april 2015 en januari 2016 voor 2 euro op zondag worden
geparkeerd. Aan de hand van de evaluatie op basis van tellingen kan worden geconstateerd of een
tariefexperiment zin heeft, of dit al dan niet moet worden gecontinueerd in parkeergarages, of
uitgebreid dan wel gratis moet op de zondagmiddag.
Het aantal straatparkeerplaatsen blijft in het centrum minimaal op het huidige niveau, nl. 1146
parkeerplaatsen.
De coalitie zal in 2015 het vraaggericht flexibiliseren van de parkeernormen vormgeven.
Het betaald parkeren regime wordt niet verder uitgebreid buiten het centrum; parkeerplaatsen
buiten het centrum blijven gratis, zoals in De Mare, De Hoef, en Geert Groteplein.
De coalitie onderzoekt of het aantal parkeerplaatsen in Koedijk wel voldoende is.
De coalitie realiseert uiterlijk voor 1 januari 2017 een goede bewegwijzering vanaf de A9 naar de
verschillende parkeergarages in Alkmaar, onder dezelfde condities die gelden bij het PRIS (Parkeer
Route Informatie Systeem).
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5.

Economie

De Alkmaarse organisatie zal sterker ingericht gaan worden op de economische functie. Economie,
innovatie en bedrijvigheid leiden tot werk en werk is goed voor de zelfredzaamheid en het welzijn
van mensen.
Vóór 1 juli 2015 wordt er een programma economie opgesteld en gepresenteerd aan de
gemeenteraad. Vanuit dit programma zal de coalitie de komende jaren werken aan de economie van
de gemeente. Bedrijvenacquisitie, de gezondheidseconomie, toerisme en vrijetijdseconomie en het
gericht zijn op lokale ondernemers ( bijvoorbeeld bij aanbestedingen) zijn speerpunten binnen dit
programma.
De eerste stap op het gebied van vermindering regeldruk is gezet op het gebied van reclamebeleid en
vergunningen. Hierop dient een concreet vervolg te komen.
Alkmaar heeft een prachtige historische stad, een gezellig uitgaansklimaat, een unieke groene
landschappelijke omgeving om zich heen en de kust en de duinen dicht in de buurt. De coalitie wil
samen met de regiogemeenten het recreatieve imago van Alkmaar versterken. De nabijheid van de
Metropoolregio biedt ook op dit vlak economische kansen.
De coalitie is zich ervan bewust dat Alkmaar met zijn oude historische binnenstad economisch gezien
goud in handen heeft, maar realiseert zich ook dat het traditionele winkelen verandert naar winkelen
met meer beleving. Hierop wil de coalitie goed inspelen. De coalitie gaat ruimhartig om met
wijzigingen van bestemming winkel naar andere bestemming (ook op etages van panden) in het
centrum, zoals leisure, (dag)horeca of werkplekken voor ZZP ers. De coalitie zet het ingezette,
ruimhartige beleid op het gebied van evenementen voort, in het belang van de economie en
werkgelegenheid. Uitgangspunt voor de coalitie is de door de raad vastgestelde detailhandelsvisie.
Horeca wordt benaderd vanuit de invalshoek economie. Vóór 1 juli 2015 presenteert het college een
nieuwe horecanota waarin vrije sluitingstijden worden opgenomen en verruiming van de
mogelijkheden om, ook op etages van panden, (dag)horeca te starten.
Alkmaar Winkelstad staat onder druk. De coalitie faciliteert een onderzoek in Laat Oost, gezamenlijk
met Van Alckmaer, eigenaren panden en winkeliers , met als einddoel om hiervan een thematisch
gebied te maken. Een dergelijke werkwijze wordt geëvalueerd en kan afhankelijk van de uitkomst
ook elders worden toegepast. In dit gebied wil de coalitie ook een pilot “belastingvrije zone voor
startende ondernemers” mogelijk maken in combinatie met een verlaging van de huurprijs door
ondernemers.
De Langestraat wordt vóór 1 oktober 2016 in goed overleg met ondernemers heringericht.
De coalitie presenteert vóór 1 juli 2015 een vervolgplan op het Masterplan Kaas om het product kaas
meer zichtbaar te doen zijn in onze stad, met als doel meer bezoekers naar onze stad te trekken. De
coalitie staat positief tegenover de vestiging van een Kaasexperience in de stad waarbij ook de relatie
met het buitengebied nadrukkelijk een rol zal spelen.
Meer algemeen zet de coalitie in op een jaarrond attractief toeristisch programma met als
onderdelen bijvoorbeeld een attractiepark in Alkmaar of nabije regio of de mogelijkheden van een
nautische ontwikkeling in de gemeente.
De coalitie continueert het beleid voor ZZP ers, de Alkmaarse Bedrijven Centraal-overleggen, de
ondernemersborrel, het strategisch overleg met bedrijfsleven, het Ondernemersloket en start een
avondspreekuur voor de bedrijven met de wethouder Economie.
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De coalitie staat positief tegenover initiatieven op het gebied van Bedrijveninvesteringszones( BIZ),
wanneer het georganiseerd bedrijfsleven goed aan kan tonen dat er draagvlak is bij ondernemers.
Voor 1 oktober 2015 wordt er aan de raad gepresenteerd hoe er glasvezelnetwerk in de stad, maar
ook juist in de buitengebieden kan worden aangelegd en wat hiervan de (financiële) consequenties
zijn.
De agrarische sector verdient speciale aandacht binnen onze gemeente als economische en
maatschappelijke factor. Agrariërs moeten gewoon kunnen ondernemen want de agrarische sector is
ook de drager van het cultuur-historisch landschap in de droogmakerijen en het veenweidegebied.
Kennis over specifieke wet- en regelgeving over het buitengebied zal moeten worden versterkt in de
nieuwe gemeente. Om de agrarische sector te versterken, juicht de coalitie initiatieven zoals
zorgboerderijen, recreatie, duurzaamheid en streekproducten toe. Het ondernemersloket zal kennis
over de agrarische sector moeten uitbreiden. Tevens zal de website een link toegevoegd krijgen voor
de agrarische ondernemers.
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6.

Cultuur en cultureel erfgoed

Cultuur en erfgoed zijn ook belangrijk voor de economie
De coalitie staat voor een cultuurbeleid waarin cultuur, economie en toerisme elkaar versterken. De
coalitie realiseert zich dat zij in een gemeente werkt waar veel kansen liggen. De coalitie heeft oog
voor de historische binnenstad, maar ook voor de het rijke culturele erfgoed dat we erbij krijgen in
de Schermer en Graft de Rijp . De coalitie beschermt dit erfgoed en is bereid hiervoor extra geld uit
te trekken. Het erfgoed is ook een inspiratiebron voor nieuwe en creatieve ondernemers.
De coalitie wil dat kleinschalige culturele initiatieven en kleinkunst worden gehandhaafd en dat er
niet wordt bezuinigd op waarderingssubsidies. De coalitie trekt eenmalig 100.000 extra uit voor de
amateurkunst . Ter bevordering van de kleinkunst zet de coalitie jaarlijks € 75.000,- extra in.
De coalitie wil samenwerken met regiogemeenten op het gebied van cultuur om zo het
vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven te versterken en om meer bezoekers naar onze regio te
krijgen. De coalitie wil dat doen door samen te werken aan concrete projecten. In 2018 bestaat de
Grote of St Laurenskerk 500 jaar. De coalitie wil rond deze belangrijke gebeurtenis, samen met
omliggende gemeenten en de gemeente Amsterdam een happening van nationale allure maken,
waar ook de stedelijke en regionale economie een toeristische impuls van kan krijgen.
De coalitie zal de komende jaren extra aandacht geven aan beeldende kunst door bijvoorbeeld de
expositiemogelijkheden te vergroten; dit kan in samenwerking met het bedrijfsleven. De coalitie wil
ook beeldende kunst van stad en dorpen met elkaar verbinden en daarmee versterken. De coalitie
trekt daar eenmalig 75.000 euro voor uit.
De coalitie wil lokale tradities behouden en versterken. Bij het Sinterklaasfeest blijft Zwarte Piet
welkom in onze stad. Kaeskoppenstad en het Midwinterfeest worden blijvend gesteund. We zetten
ons in om de Kaasmarkt en het 8 oktoberfeest op de lijst van immaterieel erfgoed te krijgen.
Cultureel ondernemerschap is belangrijk en wordt beloond door deze coalitie. Het Beatlesmuseum
en het Dobla-initiatief zijn daar goede voorbeelden van. Ook Initiatieven zoals in Koel 310 en HAL 25
worden positief tegemoet getreden en mogelijk gemaakt.
De coalitie wil de stad aantrekkelijk houden voor jongeren. En de jongerencultuur stimuleren en
versterken. Jongeren hebben ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Het college behoudt het Fonds
voor jongerencultuur, met kleine bijdragen voor talent dat zich wil laten zien.
Kunst en cultuur in alle wijken en dorpen.
Voor de coalitie beperken kunst en cultuur zich niet tot het stadscentrum. Ook in de wijken en
dorpen wil de coalitie cultuurdeelname mogelijk maken en bevorderen.
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7.

Ruim baan voor Overstad

De door de voorgaande coalitie ingezette werkwijze van uitnodigingsplanologie – zowel gericht op
economische functies als de woonfunctie – heeft resultaten opgeleverd en wordt ook hier
voortgezet.
In 2015 zal de bioscoop openen en het poppodium ook gereed komen. Op de Vegro kavel wordt
ingezet op cultuur, entertainment en vermaak, dit geeft een belangrijke uitstraling aan Overstad.
Parkeren wordt binnen Overstad opgelost.
Het project van Dobla wordt gefaciliteerd. De coalitie is positief over de plannen – conform de
ontwikkelingsvisie van Overstad – om een doorgang in het Ringersgebouw te maken om het gebied
daarachter gelegen economisch gezien aantrekkelijker te kunnen maken. De coalitie kan zich
voorstellen dat een Kaasexperience deel gaat uit maken van het project Dobla. De coalitie wil zoveel
als mogelijk het Ringersgebouw voor Alkmaar behouden. De plannen van het bedrijfsleven zelf zijn
hierbij leidend.
Uiterlijk 1 januari 2017 is het bazaargebied op Overstad vormgegeven.
In overleg met ondernemers wordt gekeken of het Kwakelhuis de bestemming zorgwoningen kan
krijgen en of er binnen het gebied Overstad een nautische toevoeging kan komen.
Vóór 1 januari 2017 zal het besluit genomen zijn of en hoe de kade van het kanaal kan worden
verlaagd, bijvoorbeeld in de vorm van een trap, waardoor het verblijfsgebied op termijn kan
verbeteren. Als quick win wordt het pand van Tuyp ingepakt, zolang er geen ontwikkeling is.
Het strandje blijft gedurende de coalitieperiode op deze plaats bestaan indien de ondernemer dit
wenst.
Ook de “vergroening” van Overstad blijft inzet van deze coalitie.
Uitgangspunt blijft dat de historische binnenstad gericht is op MKB en detailhandel, terwijl Overstad
bedoeld is voor grootschaliger bedrijven.
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8.

Sociale gemeente

Alkmaar is een sociale stad, die aan alle inwoners kansen wil bieden, uitgaat van de gelijkwaardigheid
van elke burger en een ruimhartig beleid wil voeren voor mensen die echt niet kunnen. Het beste
sociale beleid is mensen aan het werk helpen, zodat zij zelfstandig en niet afhankelijk van de
overheid hun leven kunnen inrichten.
Bij toetsing in het kader van de bijzondere bijstand moet voorkomen worden dat mensen door een
opeenstapeling van kwijtscheldingen en inkomensvoorzieningen in een armoedeval terechtkomen.
De coalitie wil juist de zelfredzaamheid vergroten. Elke Alkmaarder doet iets voor zijn uitkering, dit
kan een tegenprestatie bij toeleiding naar werk zijn of een tegenprestatie in de vorm van een zinvolle
bijdrage aan de samenleving voor wie (nog) niet kan werken. We maken afspraken op maat.
Uiteraard moet er een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Voor deze groep
blijft de bijzondere bijstand mogelijk tot 120% van het minimum.
Voor hen die ten onrechte een beroep doen of hebben gedaan op de Bijstand zijn wij streng. Alle
bedragen zullen worden teruggevorderd en een extra sanctie opgelegd.
De coalitie ondersteunt vrijwilligerswerk. De jaarlijkse feestdag met uitreiking van de Heldenmedaille
wordt voortgezet. De coalitie moedigt initiatieven van vrijwilligers aan en ondersteunt daarbij zo
nodig met (kleine) start- en waarderingssubsidies.
De sociale werkplaats blijft bestaan voor mensen die dit, vanwege hun ziekte of beperking echt nodig
hebben.
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9.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Zonder onderwijs geen kennis en innovatie. De coalitie investeert in onderwijs waarin kwaliteit het
wint van kwantiteit en waarin samenwerking met het bedrijfsleven essentieel is. Alkmaar zet samen
met de regio in op vestiging van academisch onderwijs en versterking van het hoger
(beroeps)onderwijs waaronder ook het agrarisch onderwijs. Steden en regio’s met voldoende
opleidingsmogelijkheden doen het op het gebied van werkgelegenheid beter dan andere regio’s. De
verbinding onderwijs en arbeidsmarkt is ook nodig om jongeren en starters voor de stad en de regio
te behouden.
De coalitie is voorstander van een vrije schoolkeuze voor iedereen. De coalitie wil dat de
leerplichtambtenaar strenger toeziet en eerder ingrijpt wanneer er sprake is van spijbelen en
schooluitval. De coalitie continueert de wijkleerbedrijven voor leerlingen die moeite hebben met het
regulier onderwijs. Ook het bedrijfsleven heeft behoefte aan werknemers met een gedegen
praktijkopleiding. Daarnaast biedt de combinatie van praktijkleren met praktische dienstverlening in
de wijk een goede tweede kans voor volwassenen die willen re-integreren op de arbeidsmarkt.
De coalitie streeft er naar de scholen in de kleine kernen te behouden. Wanneer dit niet als
zelfstandige school zou kunnen, kan dit in combinatie met elkaar en/of met verschillende
voorzieningen. De schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Voor de veiligheid van kinderen wordt om iedere basisschool een schoolzone gelegd waardoor
verkeersdeelnemers zich ervan bewust zijn dat er kinderen kunnen oversteken.
De coalitie acht het van belang dat kinderen kunnen leren in frisse en gezonde schoollokalen. De
coalitie treedt in overleg met de onderwijswereld om een praktisch actieplan “Frisse Scholen “op te
starten en concreet uit te werken.
Taalachterstand moet direct worden aangepakt. Taalachterstand en laaggeletterdheid blokkeren een
goede toekomst op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Wanneer ouders geen Nederlands
spreken of kunnen lezen wordt bij hen er op aangedrongen een cursus te volgen; het college
onderzoekt vóór 1 mei 2015 welke verplichtende maatregelen er mogelijk zijn om taalachterstand en
laaggeletterdheid terug te dringen. Het resultaat van dit onderzoek wordt aan de raad
gepresenteerd.
Om basisschoolkinderen, zeker in de stedelijke omgeving, gevoel voor de natuur bij te brengen, wil
de coalitie schooltuinen bij basisscholen bevorderen en ondersteunen met een
aanmoedigingssubsidie.
Uitgangspunt voor de coalitie is een gedegen programma bewegingsonderwijs. Geen kind mag de
basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Waar dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid van
de ouders en scholen is, wil de coalitie dat de gemeente dit ook borgt.
De coalitie maakt - wanneer de markt er om vraagt - kinderopvang mogelijk.
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10.

Alkmaar Sportstad

De vorige coalitie heeft sterk ingezet en geïnvesteerd in Alkmaar Sportstad en daar ook resultaten
mee geboekt. Diverse doelstellingen zijn gerealiseerd. De nieuwe coalitie wil dit beleid zoals
afgesproken en neergelegd in het door de raad vastgestelde visiedocument ‘Alkmaar Startsignaal’
voortzetten. Dit visiedocument dient gerealiseerd te worden binnen het eerder door de raad
vastgestelde sportbudget. Meer budget is dus niet aan de orde. Voorstellen ter verdere uitwerking
van het genoemde visie-document worden de komende jaren voorgelegd aan de gemeenteraad.
De coalitie blijft ruimte bieden aan sport en bewegen in het project Westrand Zuid.
In brede zin blijft de coalitie inzetten op recreatiesport, breedtesport, prestatiesport,
talentontwikkeling en topsport. Voor de komende jaren wordt echter terughoudendheid betracht bij
grote investeringen in sportaccommodaties. Grote, internationale sportevenementen komen alleen
naar Alkmaar als het bedrijfsleven daar substantieel aan bijdraagt. De coalitie ziet geen taak voor de
gemeente voor de financiering van commerciële sportevenementen.
Voor 1 juli 2016 wordt het sportbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt op basis van de
doelstellingen die geformuleerd zijn in ‘ Alkmaar Startsignaal’. Prioriteit heeft de recreatiesport,
breedtesport, Jongerensport, en sport in de wijk. Bij deze evaluatie betrekt de coalitie ook de
evaluatie van de besteding van die middelen, die in de afgelopen periode bij nut- en noodzaak
discussie zijn vrijgekomen voor sport in de wijk. Op basis van deze evaluatie wil de coalitie keuzes
maken op welke wijze deze middelen mogelijk nog effectiever ingezet kunnen worden.
De nu lopende pilots waarbij sport en bewegen worden ingezet om mensen te activeren tot
dagbesteding, toeleiding naar werk, verbetering van de gezondheid en het bestrijden van obesitas
worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie besluit de coalitie of en op welke wijze sport en
bewegen kunnen bijdragen aan concrete doelen uit het sociale domein.
Minder draagkrachtige ouders kunnen via de verenigingen blijven rekenen op subsidie voor
jeugdleden: het jeugdsportfonds blijft bestaan.
De coalitie zet zich er voor in dat alle basisschoolleerlingen hun basisschool afsluiten met een
zwemdiploma.
In verband met de sociale samenhang wordt zoveel mogelijk gekozen voor sportvoorzieningen in de
wijk; zwembad de Hout blijft daarom open. De amateurclubs in de kernen krijgen de komende tijd
extra aandacht. Gestimuleerd wordt om bij de ‘ Alkmaar City Run’ het hele nieuwe gebied te
betrekken waardoor de City Run zich kan ontwikkelen tot een Alkmaar Marathon.
De coalitie zal jaarlijks Alkmaarse talentvolle sporters huldigen die grootse prestaties hebben
geleverd.
De coalitie heeft waardering voor de manier waarop het bedrijf AZ en de sporters van AZ bijdragen
aan een positief imago voor onze gemeente en de regio. Daarom zet de coalitie zich in voor een
transparante, gezonde en zakelijke relatie met het bedrijf AZ die bijdraagt aan het wederzijds belang
van een nog beter imago van onze gemeente als sportstad.
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11.

Integratie

Van de coalitie mag iedereen zijn eigen godsdienst in Alkmaar praktiseren, maar het kan nooit zo zijn
dat onder het mom van religie iemand jou een godsdienst of ‘godsdienstige’ gebruiken op gaat
dringen. In een samenleving, gebaseerd op een joods-christelijke-humanistische traditie is godsdienst
een individueel recht, geen plicht van de gemeenschap. Het is dus niet de kerk, de synagoge of de
moskee die bepaalt wat wel en niet mag, maar de democratie waarin burgers uiteindelijk zelf
bepalen, via hun volksvertegenwoordiging wat wel en niet is toegestaan.
Voorop staat voor de coalitie gelijke behandeling van autochtone Alkmaarders en Alkmaarders van
allochtone komaf. Gelijke kansen betekent ook gelijke verantwoordelijkheden. Het gaat niet om
afkomst maar om toekomst en niet om geloof maar om gedrag.
Iedereen mag vasthouden aan zijn of haar gebruiken of religie. Het bewaren van deze culturele
erfenis kan alleen als dat gepaard gaat met het aanpassen van die tradities in een vorm die past in
onze rechtsstaat. In de gemeente is geen plaats voor rassenwaan, vrouwenonderdrukking, religieus
fanatisme, eerwraak en homohaat. Dit is principieel ontoelaatbaar in een vrij land. Diversiteit is
waardevol, maar alleen op basis van gedeelde beginselen, gedeelde maatschappelijke normen en
waarden en een gedeeld Alkmaargevoel. Extremisme en radicalisering kunnen hierbij niet
getolereerd worden; deze worden opgespoord en hard aangepakt. Vóór 1 mei 2015 wordt een plan
van aanpak gepresenteerd; de gemeente werkt hiertoe waar nodig samen met politie en justitie.
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12.

Vraaggericht bouwen

De coalitie wil vraaggericht bouwen (naar behoefte van de woonconsumenten) en komen tot een
evenwichtige woonruimteverdeling. De coalitie treedt in overleg met de woningbouwcorporaties om
de gelabelde seniorenwoning weer terug te krijgen. De coalitie geeft ruim baan aan de
mantelzorgwoning.
De coalitie wil toe naar meer flexibele bestemmingsplannen, ook in het kader van de deregulering.
Bij de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen zal de coalitie de nu nog strikte scheiding
van wonen, werken, zorg, recreatie zoveel mogelijk loslaten.
Concreet onderzoekt de coalitie als eerste de mogelijkheden, voor en nadelen van bestemmingsvrij
herontwikkelen van leegstaande (bedrijfs)panden. Dit onderzoek wordt vóór 1 oktober 2015
afgerond.
Daarnaast zet de coalitie zich in voor studentenhuisvesting in de stad en brengt ook vóór 1 oktober
2015 de vraag en mogelijkheden hiertoe in kaart. Wanneer de vraag wordt aangetoond, zal de
coalitie aanjagen dat er extra studentenhuisvesting in Alkmaar komt. Tevens komt er een actualisatie
van de nota jongerenhuisvesting.
Ten derde doet de coalitie een onderzoek naar de lokaties waar vrije bouwkavels en welstandsvrij
bouwen mogelijk is. Dit is eveneens gereed vóór 1 oktober 2015.
De Vroonermeer Noord wordt actief ter hand genomen, zodat halverwege 2016 daar gestart kan
worden met woningbouw. Onderzocht wordt of het financieel mogelijk is de Vroonermeer-Zuid te
verbinden met het open water. Dit onderzoek is vóór 1 juli 2016 afgerond en wordt gerapporteerd
aan de gemeenteraad.
De coalitie behoudt het agrarische en groene karakter van Schermer en Graft-De Rijp. Kleinschalige
woningbouw, die aansluit bij de bestaande bebouwing van de dorpen wil de coalitie mogelijk maken.
De coalitie zal in Graft-De Rijp de geplande woningbouw op de Meelzak en op de laatste fase van de
Pauw schrappen, mits dit geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeente heeft. De coalitie wil
hiermee ruimte voor groen, evenementen en parkeren behouden.
In het centrum van Alkmaar is hoogbouw binnen de singels niet toegestaan.
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13.

De nieuwe organisatie

De gemeentelijke organisatie is gestart in 2013 met een nieuwe structuur. Er is hard gewerkt aan een
nieuwe cultuur, gericht op een slagvaardig, klantgericht en ondernemend gemeentebestuur. De
coalitie constateert dat we goede stappen hebben gezet, maar er nog niet zijn. De coalitie wil binnen
het ambtenaren apparaat een cultuur waarbij steeds wordt gewerkt aan een nog betere, slimmere
en flexibelere manier om de inwoners en het bedrijfsleven van Alkmaar van dienst te zijn. Inzet is om
in 2018 tot de 10 beste gemeenten te horen op het gebied van (telefonische) bereikbaarheid en
dienstverlening. Vraagstukken in de organisatie moeten meer worden benaderd vanuit de
economische invalshoek. De coalitie wil daarnaast uitbreiding van de flexibele schil en inzet van
zoveel mogelijk zzp-ers uit Alkmaar.
Buurtgericht werken en kernenbeleid
Uitgangspunt voor de coalitie is dat bewoners vaak beter weten wat er in hun buurt of dorp moet
gebeuren dan ambtenaren en politici. Alkmaarders willen zich steeds meer inzetten voor hun buurt
of hebben dat al jaren gedaan. De gemeentelijke organisatie moet actief samenwerken met deze
Alkmaarders, door hen te faciliteren en zaken mogelijk te maken waar ze dat graag willen. In dit
kader zal het beleid in het kader van buurtgericht samenwerken, buurtinitiatieven en de
regiegroepen worden gecontinueerd en de organisatie hierop beter worden ingericht, ook met het
oog op het kernenbeleid. Voor 1 april 2015 ligt hiervoor een plan binnen het college. Het project
Bewonersondernemingen wordt gecontinueerd en waar mogelijk en waar bewoners dat wensen
uitgebreid naar de kernen.
Voor wijken, buurten en kernen waar sprake is van overlastsituaties trekken buurtgericht werken en
veiligheidsbeleid samen op in een speciale maatwerkprojecten om de overlast snel en adequaat op
te lossen. De manier waarop dat in Overdie is aangepakt is hierbij richtinggevend.
Alkmaar Nabij
De coalitie wil graag dat ambtenaren zichtbaar aanwezig en werkzaam zijn in buurten en kernen. De
coalitie investeert in de ambtelijke organisatie om dit mogelijk te maken, in 2016 dienen er 3 extra
plekken te zijn waar ambtenaren werkzaam zijn. De coalitie ziet daarbij graag dat er door de
gemeente gebruik wordt gemaakt van bestaande ZZP plekken en/ of bewonersondernemingen.
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14.

Groen en duurzaam Alkmaar

De coalitie legt meer nadruk op bloemen in de stad. Gedurende de coalitieperiode plaatst de
gemeente 100 bakken met bloemen om de stad op te fleuren.
Deels kunnen deze bloembakken op de entreeroutes naar het stadscentrum worden geplaatst, deels
in samenspraak met de inwoners, net zoals bij de 1000 extra bomen is gedaan. De coalitie legt naast
nieuw aan te leggen wegen, fiets- en voetpaden zoveel mogelijk groen aan. De aanwezigheid van
groen vergroot de leefbaarheid in buurten en kernen; groen blijft dan ook zoveel mogelijk groen.
Egmonderhout , Bergerhoutrotonde en Westrand blijven groen. Bij de mogelijke herinrichting van
het Alcmaria Victrix terrein is de coalitie voorstander van een evenwichtige verhouding van groen,
wonen en sport.
De coalitie zet zich ook richting de provincie in voor het behoud van het polderlandschap.
Om schade te voorkomen of te beperken van toekomstige intensieve neerslag en of hitteperiodes is
er meer ruimte nodig voor groen en water in stedelijk gebied. Vóór 1 januari 2017 wordt aan de raad
een plan gepresenteerd hoe dit te realiseren om toekomstige wateroverlast zoveel als mogelijk te
voorkomen.
De coalitie zet in op zonne-energie. De komende jaren wil de coalitie het aantal zonnepanelen
uitbreiden en wand- en dakisolatie van woningen stimuleren. Burgers hebben hierin nadrukkelijk een
eigen verantwoordelijkheid. Voor de agrarische sector wordt het verzamelen van biomassa als basis
voor vergassing of vergisting gefaciliteerd. De coalitie stimuleert het gebruik van het warmtenet.
De coalitie verzet zich tegen het uitbreiden van het aantal windmolens op Alkmaars grondgebied,
ook omdat de nieuwe gemeente Alkmaar zijn landschap met de historische molens wil beschermen.
De coalitie stimuleert duurzame ondernemers, ook in de buitengebieden. In Graft-De-Rijp wordt het
Diftar-systeem van afvalinzameling stopgezet.
Het programma duurzaamheid wordt vooralsnog gecontinueerd en vóór 1 juli 2015 geëvalueerd op
de concrete effecten. Afhankelijk van deze evaluatie bepaalt de coalitie of het programma binnen de
budgettaire kaders wordt gecontinueerd.
De coalitie vindt het belangrijk om ook het dierenwelzijn te bevorderen. Speciale aandacht verdient
de nieuwbouw van het dierentehuis aan de Bergerweg.
Het door de vorige coalitie ingezette hondenbeleid wordt voortgezet; de opbrengst van de
hondenbelasting wordt ingezet voor hondenbeleid.
De coalitie wil ruim baan voor groene bewonersinitiatieven. Ook kunnen bewoners waar mogelijk
snippers groen en grijs van de gemeente kopen of huren.

20

15.

Ervaren jaren zijn belangrijk

De coalitie realiseert zich dat in het jaar 2025 de helft van onze bevolking 50-plus is. Het is belangrijk
dat men zich meer bewust wordt dat 50-plussers een belangrijke schakel zijn in de economie. De
coalitie wil het 50-plusbeleid continueren. 50-plussers worden gestimuleerd om hun kracht,
vitaliteit, kennis en kunde in te zetten. Zowel 50-plussers als ondernemers moeten er gezamenlijk
voor zorgen dat de 50-plusser voldoende kans houdt op de arbeidsmarkt. De coalitie wil deze taak
nadrukkelijk niet overnemen, maar wel een aanjagende functie vervullen de komende periode..
De coalitie stimuleert dit proces door bijeenkomsten te faciliteren waarbij vraag en aanbod elkaar
kunnen ontmoeten. Het accent zal daarbij meer komen te liggen op werk. Bij dit proces worden
nadrukkelijk Alkmaarse en/of bedrijven uit de regio betrokken.
Voor 1 april 2016 wordt het beleid geëvalueerd en op zijn effecten beoordeeld. Hierbij wordt o.a.
een vervolgenquête onder Alkmaarse 50-plussers uitgezet om hun mening en betrokkenheid te
peilen.
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16.

Lage gemeentelijke lasten

De coalitie vindt het van belang dat de lasten laag blijven, ook in de nieuwe gemeente Alkmaar.
Doelstelling is om de gemeente te blijven met de laagste lasten van de grote steden.
De coalitie maakt de eenmalige korting op OZB van 3% structureel per 1 januari 2015. Financiering is
gevonden in de verlaging van de omslagrente bij projecten en toerekenen van personeelskosten aan
lange termijnprojecten.
De coalitie verlaagt de bewoners-parkeervergunningen met 25 euro per 1 februari 2016.
De coalitie verlaagt de huizenbelasting per 1 januari 2016 met 5%. Hiertoe komt de coalitie met
bezuinigingsvoorstellen in het gebied ruimte; beheer, gemeentelijke organisatie en subsidies; het
sociale domein wordt van de bezuiniging uitgezonderd.
Hondenbelasting wordt gebruikt voor uitvoering van het hondenbeleid. Per 1 januari 2016 wordt het
tarief voor de gemeente Alkmaar verlaagd naar € 50,-. En per 1 januari 2017 wordt hondenbelasting
in heel Alkmaar ingevoerd met dit verlaagde tarief. Erfhonden, blindengeleidehonden en andere
hulphonden blijven uitgezonderd.
Toeristenbelasting wordt in geheel Alkmaar ingevoerd per 1 januari 2017 en dient als (deel van de )
financieringsbron voor programma economie en toerisme in de nieuwe gemeente Alkmaar.
Onderzocht wordt of het mogelijk is om precario voor nutsvoorzieningen te heffen;, dit zou extra
inkomsten voor de gemeente kunnen betekenen.
Solide financieel beleid
De coalitie voert een solide financieel beleid, uitgaande van:





een sluitende begroting in meerjarenperspectief;
optimale benutting van het weerstandsvermogen (ondergrens 1,1);
verkoop vastgoed wordt ingezet voor vermindering van de schuldenpositie;
budgetten voor subsidies worden transparant verantwoord op resultaat.
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17.

Portefeuilleverdeling

P.M. Bruinooge:
Beleidscoördinatie
Openbare orde en veiligheid
Publiekszaken
Facilitair, inclusief kernenambassadeur
Relatiemanagement
Internationale samenwerking
Onderzoek en statistiek
Regionale taken van politie, brandweer en veiligheidsregio

V. Kloos (1e loco), 1 fte:
Economische Zaken, inclusief toerisme,horeca, havens en markten
Citymarketing, evenementen
Lobby, public affairs,
Communicatie en mediabeleid
Buurtgericht werken, inclusief kernenbeleid
Centrum, Overstad (eerste aanspreekpunt)
Beleid 50 –plus
Gemeentelijk Veiligheidsbeleid
Agrarische economie ( tweede aanspreekpunt)

P. de Baat (2e loco),1 fte:
Financiën
Vastgoed
Sport
Personeel en Organisatie
ICT
Westrand
Nuon
Vroonermeer Noord
Alkmaar kennisstad
Minderheden
Emancipatie
Regionale samenwerking
ICG

Jan Nagengast (3e loco), 1 fte:
Duurzaamheid, klimaatagenda
Agrarische economie (buitengebied),(eerste aanspreekpunt)
Hondenbeleid en Dierenwelzijn
Bereikbaarheid
Afvalinzameling
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Stads en wijkbeheer
Energiebeleid
Milieu
Stationsgebied
Centrum,Overstad (tweede aanspreekpunt)
Beverkoog
WNK
Recreatieschappen

Elly Konijn (4e loco) 1 fte:
Onderwijs
Participatiewet
Arbeidsmarkt (RPA)
Wonen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Parkeerbeleid
DFS
Polderhof

A. van de Ven (5e loco) 1 fte:
Ruimtelijke Ordening, inclusief stedelijke vernieuwing
Monumentenzorg en Archeologie
Grondzaken
WMO, Volksgezondheid
Armoedebeleid/ schuldhulpverlening
Welzijn
Cultuur
Groen
Deregulering
Overdie



De portefeuille van wethouder Kloos is 1 fte, maar wordt voorlopig ingevuld voor 0,7 fte
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