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Regio Alkmaar kiest voor duurzaam 
betaalbare ondersteuning
Zo’n 70 aanbieders tekenden vrijdag 11 december 2015 de con-
tracten met de samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar 
voor de inkoop van ondersteuning (Wmo 2016). Met de onderte-
kening is het de Regio Alkmaar samen met de aanbieders gelukt 
om het ondersteuningsaanbod voor cliënten goed te organise-
ren en betaalbaar te houden. 

De aanbieders zijn onder andere geselecteerd op ondersteuning dicht in 
de buurt en aantrekkelijke tarieven. Wethouder Antoine Tromp van de ge-
meente Uitgeest: ‘Daarnaast hebben we in de regio Alkmaar gezamenlijk 
gestreefd naar meer ruimte voor kwaliteit en innovatie. Dat hebben we 
gedaan door de invulling vooral over te laten aan de instellingen, terwijl 
we als gemeenten de vinger aan de pols houden.’

Gezamenlijke inkoop
De samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) kopen voor 
2016 gezamenlijk in. De Regio Alkmaar hoopt op deze manier de begro-
ting voor 2016 binnen het macrobudget te houden. Ook willen de ge-
meenten ervoor zorgen dat het aanbod voor cliënten en de toegang tot 
ondersteuning in de gehele regio gelijkwaardig, vernieuwend en van ho-
ge kwaliteit is. De huidige contracten gelden voor onbepaalde tijd, zo-
dat gemeenten en aanbieders een langdurige relatie kunnen opbouwen. 

Ondersteuning wordt gecontinueerd
Voor mensen die ondersteuning ontvangen, betekenen de afspraken dat 
deze in 2016 gewoon wordt gecontinueerd (uiteraard wel afhankelijk van 
de indicatie). Volgend jaar hoopt de Regio Alkmaar het aanbod verder te 
versterken door samen met de aanbieders een meerjarenstrategie te ont-
wikkelen. Wethouder Tromp: ‘Daarbij is het belangrijk dat we elkaars taal 
nog beter leren spreken. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. 
Ook wordt de ondersteuning periodiek geëvalueerd door zowel cliënten, 
consulenten als aanbieders, zodat we de kwaliteit verder kunnen verbe-
teren.’
 

Wethouders Wmo tekenden namens de Regio Alkmaar de inkoopcontrac-
ten Wmo 2016. V.l.n.r. J. Mesu (Bergen),  A. van de Ven (Alkmaar),  A.A. 
Tromp (Uitgeest), E. Beens (Heiloo), M. Stam (Heerhugowaard), A. Pelzer 
(Castricum), B. Fintelman (Langedijk).

Het gemeentehuis in de sneeuw, gefotografeerd op 20 december 2010.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwoners en 
relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 4 januari 2016, van 19.30 tot 
21.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

Op zoek naar een huurwoning in Uitgeest?
Sinds 1 juli 2015 heeft Uitgeest een nieuwe Huisvestingsverordening. De 
gemeente moest de bestaande verordening aanpassen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe wet in werking trad. Belangrijkste vernieuwing 
in de wet is dat de verplichting is vervallen om aan een regio ‘gebonden’ 
te zijn. Met andere woorden: Uitgeesters kunnen zich overal inschrijven 
voor een huurwoning. Omgekeerd kunnen niet-Uitgeesters zich ook in-
schrijven voor een woning in Uitgeest. Natuurlijk gelden wel de plaatselij-
ke spelregels van wooncorporaties of verhuurstichtingen. Verder behoudt 
iedereen die al ingeschreven stond zijn opgebouwde inschrijvingsduur.
Huurwoningen in Uitgeest worden aangeboden door de Stichting Socia-
le Verhuurders Noord-Kennemerland, de SVNK. Op de website www.svnk.
nl kan men zich voor € 7,50 per jaar inschrijven en reageren op wonin-
gen in de hele regio Uitgeest, Akersloot, Castricum, Heiloo, Bergen, Alk-
maar, Heerhugowaard en Langedijk. Bij de toewijzing van woningen is de 
inschrijfduur bepalend. Bij de SVNK vindt u woningen van woningbouw-
vereniging Kennemer Wonen, maar ook van enkele andere corporaties.
Wilt u liever iets huren in Heemskerk, Beverwijk of Velsen? Ga dan naar de 
websites van WoonOpMaat (www.woonopmaat.nl), Pré Wonen (www.pre-
wonen.nl) of www.woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huurwoningen (en ook over urgenties) vindt u op de 
gemeentelijke site www.uitgeest.nl.

Aanvullingen portefeuilles 
wethouders
Het college heeft twee nieuwe portefeuilles benoemd. Vluchtelingen-
werk zal worden beheerd door wethouder Judie Kloosterman. Wethou-
der Karel Mens krijgt er Handhaving Openbare Ruimte en Milieu bij.

Ophaaldata restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 december.
De Koog: donderdag 24 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: donderdag 24 december. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op dinsdag 
22 december.

Sluiting gemeentehuis 
en -werf met feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december 2015 (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag). Op de donderda-
gen 24 december en 31 december (oudejaarsdag) sluit het gemeente-
huis om 13.30 uur en is er dus ook geen avondopenstelling.  

De gemeentewerf is gesloten op vrijdag 25 december en zaterdag 26 de-
cember 2015 en op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 2016 
is de werf gewoon open.




