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1. IJmondiale samenwerking

Volgende fase in samenwerking
De IJmond discussie is niet nieuw, al sinds medio twintigste eeuw wordt erover gesproken. De afgelopen
jaren zetten we belangrijke stappen in de regionale samenwerking. Natuurlijk soms met vallen en
opstaan, maar we leren op deze manier samen te werken en stapje-voor-stap deze samenwerking te
verbeteren. Mooi voorbeeld is de IJmondcommissie waarin de IJmond-gemeenteraden gezamenlijk
regionale vraagstukken bespreken. De IJmond-griffies doen ook voorstellen om volgende stappen te
zitten in deze samenwerking, en de slagvaardigheid van de het openbaar bestuur in de IJmond verder te
verstevigen.
Nu is een fase aangebroken om een flinke stap te zetten in de IJmondiale samenwerking en echt
meerjarig koers uit te zetten. Met deze Strategische IJmond Agenda hebben we hiervoor een kompas.
We realiseren ons dat de posities van de IJmond-gemeente op punten verschillende zijn, maar duidelijk
is dat het in het belang van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is dat de IJmondsamenwerking versterkt wordt. Immers, hierdoor zijn we effectiever in het beantwoorden van
maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen. Het openbaar bestuur in de IJmond ziet
dit. Zo spreken de coalitieakkoorden van de IJmondgemeenten zich uit voor verder regionale
samenwerking, en hebben begin 2015 de IJmondcommissie en de afzonderlijke raden zich ook
uitgesproken voor IJmondiale samenwerking, bijvoorbeeld met de behandeling van de MRA-agenda van
de IJmond en de raad van Beverwijk naar aanleiding van een brief van de burgemeester.
Kompas-functie van de agenda
De functie van deze agenda voor IJmond-samenwerking is meerledig. Ten eerste geeft de Strategische
IJmond Agenda (zie §2) focus en richting aan onze regionale samenwerking. Er wordt gericht een elftal
onderwerpen benoemd die de IJmond-samenwerking zullen versterken en versnellen. De IJmond-raden
geven met deze agenda de kaders en daarmee de richting van de samenwerking. Tegelijkertijd zorgt de
agenda voor overzicht. We werken al samen op verschillende onderwerpen en de komende periode
voegen we hier onderwerpen aan toe. De IJmondiale Werkagenda (zie §3) geeft een overzicht van hoe
de IJmond-colleges hieraan uitvoering geven. En door samen te werken, bouwen we ervaring op, en
leren we elkaar kennen en begrijpen. Tenslotte is de agenda een communicatiedocument. Op basis
hiervan kunnen de IJmond-gemeenten aan inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
duidelijk maken hoe zij de regionale samenwerking vormgeven, en welke richting deze heeft, en ‘laten
zien voor wie we het doen’.
Concreet voorbeeld hiervan is de ‘Route du soleil IJmond’; een gezamenlijke IJmond-regeling die
bewoners en bedrijven financieel ondersteunt bij het installeren van zonnepanelen, verduurzamen van
bestaande bouw etc. Met de gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak – IJmond bereikbaar – zijn we in staat
om goed te profiteren van de ‘rijkssubsidiepot’ Beter benutten. Ook waren we in staat om snel in te
springen op de renovatie van de Velsertunnel en de geldstromen van Rijkswaterstaat die hiermee
samenhangen, denk dan aan de 2e pont en diverse fietsmaatregelen. In het sociaal domein heeft de
IJmondsamenwerking diverse concrete resultaten opgeleverd, zoals de ‘zachte landing’ en goede en
betaalbare zorg voor hen die het nodig hebben. Een ander mooi voorbeeld is het verbinden van fiets- en
wandelroutes in onze regio, zodat bewoners en bezoekers op een aantrekkelijke wijze verschillende
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lokale bezienswaardigheden kunnen bezoeken. En een gezamenlijke aanpak van ondermijnende
criminaliteit – denk aan het havengebied van IJmuiden (project Fabricius) en Beverwijkse Bazar (project
Surplace) – is een ander voorbeeld van hoe we als IJmond gezamenlijk sterk staan en een
maatschappelijk vraagstuk aanpakken.
De agenda (bestaande uit het deel Strategische IJmond Agenda en het deel IJmondiale Werkagenda) is
een ‘levende agenda’, dat wil zeggen dat in de loop der tijd agendapunten uitgevoerd zullen zijn, en er
ook weer agendapunten aan toe zullen worden gevoegd. En het is mogelijk dat agendapunten door
ontwikkelingen eerder aan de orde zullen zijn dan nu met jaartallen ter indicatie staat aangegeven.
Terugblik: recente stappen
Zoals gezegd heeft de regionale samenwerking in de IJmond een lange historie. Kijken we naar de
recente geschiedenis, dan is de brief van de Initiatiefgroep bestuurlijke versterking IJmond van belang.
Daarin pleiten bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor bestuurlijke versterking in de regio.
Vervolgens is een kansenonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen wat de kansen er zijn voor
samenwerking in de regio. Om deze kansen van regionale samenwerking te benutten hebben de
IJmondgemeenten een plan van aanpak gemaakt en zijn dit gaan uitvoeren. Dit is in een versnelling
gekomen na de gemeentelijke verkiezingen van 2014. Een belangrijk onderdeel daarvan was het
instellen van de IJmondcommissie, die inmiddels zeven keer vergaderd heeft. In de coalitieakkoorden
spreken de IJmondgemeenten zich uit voor intensievere samenwerking in de IJmond. Eén van de
resultaten van de IJmondsamenwerking is dat deze zorgt voor een sterke rol van de IJmond in MRAverband. Met de Strategische Agenda IJmond geven we invulling aan deze intensievere samenwerking in
de IJmond.
Recente stappen in het kort:
• 2010 – Initiatiefgroep bestuurlijke versterking IJmond
• 2012 – start Kansenonderzoek
• 2013 – afronden Kansenonderzoek
• 2013 – vaststellen Plan van Aanpak
• 2014 – Verkiezingen en coalitieakkoorden
• 2014 – start opstellen Strategische IJmond Agenda
• 2015 – vaststellen Strategische IJmond Agenda
Toekomstperspectief
Door de versterking van de regionale samenwerking zijn we effectiever in het beantwoorden van
maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen, en zijn we goed instaat om resultaten te
boeken voor onze inwoners. Met de Strategische IJmond Agenda zetten we een belangrijke volgende
stap in de regionale samenwerking in de IJmond. We gaan een volgende fase in, naar een nog
intensievere en nauwere samenwerking in de IJmond. De Strategische IJmond Agenda is hiervoor het
kompas. De Strategische IJmond Agenda behelst het volledige spectrum, van sociaal-maatschappelijk,
economisch en fysiek tot dienstverlening en openbare orde en veiligheid. Het is dan ook een agenda
voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden. De IJmond-colleges geven er uitvoering aan, vandaar
de IJmondiale Werkagenda.
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Door samenwerken simpelweg te doen leren we, en beleven we deze ook werkelijk. Voor succesvolle
regionale samenwerking zijn houding, gedrag en vertrouwen cruciaal. Daarom hebben we in de
komende fase ook uitdrukkelijk aandacht voor de ‘cultuur-aspecten’ van de IJmondiale samenwerking.
Daarmee staat de komende fase in het teken zowel van ‘doen’ – uitvoeren van de agenda, regionaal
samenwerken ervaren en er van leren – als van ‘cultuur’. We hebben het vertrouwen dat dit leidt tot
groeiend onderling vertrouwen en respect, erkenning van de meerwaarde in samenwerking en
groeiende gemeenschappelijkheid over het beeld hoe de IJmond in de toekomst bestuurlijk wordt
georganiseerd. Daarom starten we nu ook direct met het verkennen van de mogelijkheden en vormen
daarin. Op deze manier zijn we voorbereid op de volgende fase, waarin we de structuur van bestuurlijke
samenwerking maken die het best past bij de IJmond. We zijn voornemens om hier in het najaar van
2016 een besluit over te nemen.
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2. Strategische IJmond Agenda

Inleiding
Met de Strategische IJmond Agenda geven de IJmond-raden de richting en grote (inhoudelijke) lijnen
aan van de IJmond-samenwerking. De concrete acties waarmee de IJmond-colleges hieraan vervolgens
uitvoering geven worden benoemd in de IJmondiale Werkagenda (zie§3). In de Strategische IJmond
Agenda wordt gericht een dozijn onderwerpen benoemd die de IJmond-samenwerking zullen versterken
en versnellen. Voor het overzicht zijn deze agendapunten geclusterd in (a.) het sociaal-maatschappelijk
domein, (b.) het ruimtelijk-economisch domein en (c.) het domein van dienstverlening, veiligheid &
openbare orde. Per agendapunt wordt indicatief aangegeven wanneer bespreking in de
IJmondcommissie wordt gedacht. Uiteraard is het mogelijk dat agendapunten door ontwikkelingen
eerder aan de orde zullen zijn dan nu met jaartallen ter indicatie staat aangegeven. De IJmond-raden
hebben recent al diverse richtinggevende en kaderstellende documenten vastgesteld, en daaraan wordt
nu uitvoering en uitwerking geven. Denk bijvoorbeeld aan de verordeningen in het kader van de
decentralisaties in het sociaal domein, mobiliteitsvisie, visie luchtkwaliteit, MRA-agenda van de IJmond.

a. Sociaal-maatschappelijk domein

Er wordt een korte regionale visie geformuleerd als basis voor het
realiseren van de transformatie. Die visie is gericht op het benutten
en versterken van het zelf oplossend vermogen ( draagkracht) van
mensen. Maatschappelijke ondersteuning sluit in die visie aan op de
(on) mogelijkheden van bewoners. Oftewel: ‘Van zorgen voor’, naar
‘zorgen dat’. De transformatie wordt in IJmond aangepakt vanuit de
volgende drie invalhoeken: samenwerking binnen IJmond,
samenhang binnen het sociale domein en van buiten naar binnen.

 Arbeidsmarktbeleid en agenda

Vanuit dat perspectief zijn de volgende 4 ambities in de
transformatie agenda geformuleerd:
1. versterken van kracht van bewoners: basis voor de transformatie!
2. meer grip: aan welke knoppen kunnen we draaien?
3. integrale toegang: knop voor invloed op volume en vernieuwing
4. samenhangende arrangementen: ontschotting en investeren in
preventie
Op basis van het marktbewerkingsplan van het Werkbedrijf en
gesprekken met werkgevers moet in 2015 nagegaan worden of het
IJmondiale arbeidsmarktbeleid nog actueel is en welke aanpassingen
nodig zijn. Op basis van het IJmondiale arbeidsmarktbeleid kan
vervolgens de IJmondiale arbeidsmarktagenda opgesteld worden.
Het IJmondiale arbeidsmarktbeleid en de arbeidsmarktagenda zijn
vervolgens richtinggevend voor de IJmond inzet in de Samenwerking
in de arbeidsmarkt regio Zuid-Kennemerland & IJmond.
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deze bestuursperiode beginnen

 Transformatieagenda
Decentralisatie

2017

Toelichting

2016

2015

Agendapunt

b. Ruimtelijk-economisch domein

Bijdragen door inzet van mensen en middelen in de verder
ontwikkeling van Techport. Onder meer door het in samenwerking
met partners ontwikkelen van actieprogramma’s ‘Werken in
Techniek’ en ‘Innoveren in Techniek’ en het verbinden van deze
twee actieprogramma’s met de benoemde actieprogramma’s rond
de thema’s ‘Kiezen voor Techniek’ en ‘Leren in Techniek’. Daarnaast
het leggen van verbindingen tussen de actieprogramma’s in de
IJmond en andere projecten in de Metropoolregio Amsterdam en
actieprogramma’s in andere regio’s van Nederland.
De drie gemeenten gaan in 2015 hun lokale beleid actualiseren. Dit
zal in afstemming met elkaar worden opgesteld, waarbij ook samen
een regionale visie wordt geschreven.
Afspraken over regionale beleidskeuzes en het opstellen van een
meerjarige regionale uitvoeringsagenda. Daarbij gebruik maken van
de benoemde regionale thema’s (1. Zee, strand, kust en duinen / 2.
Cultuurhistorie / 3. Verbindende routes).

X

 Detailhandelsvisie
 Kaderstelling Toerisme
& Recreatie

 Beleidsvisie Kunst &
Cultuur
 Milieubeleidsprogramma
 Omgevingsvisie /
structuurvisie
 Woonvisie

Gezamenlijke aanpak over lokale en regionale promotie en
marketing. Om potentiele bezoekers buiten de IJmond te bereiken
en te informeren over ons gebied als toeristische bestemming
moeten we nadenken over de bovenlokale promotie.
De lokale cultuurvisies vormen de input voor de ontwikkeling van
een regionale beleidsvisie Kunst en Cultuur IJmond waarmee in 2016
zal worden gestart.
Verbinden van de milieubeleidsplannen van de IJmond gemeenten
en komen tot een IJmond programma energiebesparing en
duurzame ontwikkeling.
Uitwerken van een regionale structuurvisie. Belangrijke
aandachtspunten zijn: de ruimte voor couleur lokaal, draagvlak,
kosten, kwaliteit en haalbaarheid.
In Velsen is in 2013 de woonvisie vastgesteld en zal, naar aanleiding
van de woningwet, in 2015 worden geactualiseerd en afgestemd op
de woonvisie van Beverwijk en Heemskerk. De IJmond gaat dan
werken aan een gezamenlijke woonvisie.
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c. Domein van dienstverlening, veiligheid & openbare orde

Met een gemeenschappelijk visie kan de koers worden bepaald voor
de samenwerking op het gebied van informatiemanagement en edienstverlening.
Op IJmondiaal niveau wordt een Strategische Veiligheidsagenda
opgesteld voor de periode 2015 - 2018. Hierin worden vier
focusthema’s geprioriteerd. Dit zijn gemeente overstijgende
veiligheidsthema’s en daaruit voortvloeiende
handhavingsknelpunten die aansluiten op de regionale- en
gemeentelijke prioriteiten in het lokale integrale veiligheidsbeleid.
Door integraal probleemgericht en informatiegestuurd te werken
kan een beter zicht en handelingsperspectief worden verkregen op
deze criminele bedrijfsprocessen, waardoor een gezamenlijke
bovengemeentelijke aanpak met een duurzaam effect bereikt kan
worden. De driehoekspartners zullen zich in de periode 2015 – 2018
gezamenlijk inzetten voor een integrale aanpak van deze
focusthema’s door het benoemen van bestuurlijke- en ambtelijke
focustrekkers. Zij regisseren de ontwikkeling en uitvoering van
afzonderlijke uitvoeringsplannen.

 Strategische
Veiligheidsagenda
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3. IJmondiale Werkagenda

In de IJmondiale Werkagenda wordt de concrete acties benoemd waarmee de IJmond-colleges uitvoering
geven aan de richtinggevende en kaderstellende Strategische IJmond Agenda (zie§2). In de Werkagenda
staan agendapunten met een concreet gezamenlijk handelingsperspectief, ‘we kunnen en gaan er morgen
aan de slag’. Deels zijn het lopende zaken, immers, de raden hebben recent al diverse richtinggevende en
kaderstellende document vastgesteld wat betreft de IJmond-samenwerking. De Colleges geven dus
uitvoering aan de IJmondiale Werkagenda, maar het is goed dat raden hiervan op de hoogte zijn.
Op verschillende onderwerpen werken de drie IJmond-colleges samen via zogenaamde portefeuillehouders-overleggen (pfh-overleg). Hieronder wordt per pfh-overleg de agendapunten beschreven waarin
gezamenlijk wordt opgetrokken. Net als bij de Strategische IJmond Agenda zijn deze agendapunten
geclusterd in (a.) het sociaal-maatschappelijk domein, (b.) het ruimtelijk-economisch domein en (c.) het
domein van dienstverlening, veiligheid & openbare orde en bedrijfsvoering.

a. Sociaal-maatschappelijk domein
Pfh-overleg / onderwerp: Sociaal Domein
agendapunt
Toegang

Cliëntenparticipatie

Monitoring

Informatievoorziening
Doelgroepenvervoer

Toelichting
Toegang is een lokale verantwoordelijkheid. Op IJmondiaal niveau worden
gemeenschappelijke kaders ( verordeningen) geformuleerd. De uitvoering is lokaal
maatwerk. Toegang als samenspel tussen gemeente huisartsen/ scholen/ IJmond
Werkt, CJG en sociale wijkteams vraagt om een doorontwikkeling naar een effectief
lokaal netwerk
Proces in 2015 in gang zetten om thematisch op IJmondiaal niveau de
cliëntenparticipatie te organiseren vanuit de Wmo, Participatiewet en Jeugd. Dit
staat in ieder geval voorlopig naast de lokale cliënten adviesraden.
In de IJmond cie van 19 mei wordt interactief de aanpak van de monitoring
besproken. Inzet monitoring op IJmondiaal niveau organiseren met vertaling naar
lokale informatie per gemeente.
Op IJmondiaal niveau vindt de ondersteuning plaats voor het gebruik van ‘mens
centraal’
Op IJmondiaal niveau synergie realiseren tussen diverse vormen van
doelgroepenvervoer

Pfh-overleg / onderwerp: Jeugd
Agendapunt
Ontwikkeling basisinfrastructuur

Verevening
Contractbeheer/inkoop

Veilig thuis

Toelichting
Op lokaal niveau vindt de ontwikkeling van de basisinfrastructuur, inclusief sociale
wijkteams, plaats. Afstemming is nodig om de beweging naar minder specialistische
zorgmogelijk te maken. Daarin heeft het CJG een belangrijke functie.
Middels lichte gemeenschappelijke regeling risico’s van contractering jeugd binnen
IJmond voor 2 jaar minimaliseren.
Op IJmondiaal niveau is het contractbeheer georganiseerd. Het inkoopteam is een
samenwerking tussen MK/ZK. Een vertaalslag naar afzonderlijke gemeenten vindt
eveneens plaats. Inkoop 2016 en 2017 vindt ook plaats vanuit de samenwerking
MK/ZK.
Vanuit IJmond hebben wij een beleid naar de bovenregionale (ZK/MK) ‘ veilig thuis.
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CJG organisatie

Bijstelling verordeningen

Vanuit IJmond organiseren we een eenduidige aansturing van de CJG organisatie als
belangrijke toegang tot de jeugd. Van belang hierbij een goed samenspel met de
lokale sociale wijkteams.
Op IJmondiaal niveau hebben we dezelfde verordening voorde afzonderlijke
gemeenten. Ook bijstellingen vragen om uniformiteit.

Pfh-overleg / onderwerp: Zorg / wmo
Agendapunt
Ontwikkeling basisinfrastructuur
(sociale wijkteams, inloop ggz en
cliëntondersteuning)
aansluiting langdurige zorg/ langer
zelfstandig wonen.
contractbeheer/inkoop

Toezicht
Regionaal kompas;
maatschappelijke opvang/
beschermd wonen.
Bijstelling verordeningen

Toelichting
Op lokaal niveau vindt de ontwikkeling van de basisinfrastructuur plaats.
Afstemming is nodig om de beweging naar minder maatwerk voorzieningen te
realiseren. Daarin hebben de sociale wijkteams een belangrijke functie.
Op bovenregionaal niveau vindt afstemming plaats over de inkoop van zorg en
langdurige zorg met Achmea. Dit is van groot belang vanuit de doelstelling van het
langer zelfstandig wonen (domotica).
Op IJmondiaal niveau is het contractbeheer georganiseerd. Het inkoopteam is een
samenwerking tussen MK/ZK. Een vertaalslag naar afzonderlijke gemeenten vindt
eveneens plaats. Inkoop 2016 en 2017 vindt ook plaats vanuit de samenwerking
MK/ZK.
Op IJmondiaal niveau is het toezicht op de Wmo georganiseerd
Vanuit IJmond organiseren we een eenduidige aansluiting met de centrum functie
op dit vlak van Haarlem.
Op IJmondiaal niveau hebben we dezelfde verordening voorde afzonderlijke
gemeenten. Ook bijstellingen vragen om uniformiteit.

Pfh-overleg / onderwerp: Participatie / werk en inkomen
Agendapunt
werktop

IJmond Werkt!

ZZP-ers

Toelichting
Het organiseren van een Werktop in 2015 in de IJmond voor werkgevers vanuit
bestuurders. Het doel van de top is het maken van afspraken over het plaatsen van
mensen met een arbeidsbeperking. Het belang daarvan moet duidelijk worden,
maar ook het voordeel, gezien vanuit een breed spectrum. Bewerkstelligd moet
worden dat werkgevers zich gefrustreerd voelen als zij niet mee mogen doen.
Ideeën hierover zouden eerst opgehaald moeten worden bij werkgevers.
In de bestuursperiode 2014 –2018 zal het bestaansrecht van IJmond Werkt!
duidelijk moeten worden. Uitgangspunt is dat IJmond Werkt! moet fungeren als dé
partner voor het bedrijfsleven.
In de huidige arbeidsmarkt neemt het aantal ZZP-ers toe. In sommige gevallen zeer
succesvol, in andere gevallen leidt dit tot een bestaan net onder de armoedegrens.
De arbeidsmarkt flexibiliseert. De vraag is of ons inkomens- en re-integratiebeleid
daar nog voldoende op aansluit. Onderzocht zou kunnen worden of het aanbod van
de gemeente op werk en inkomen voldoende aansluit en op de wensen en
behoeften van deze groep.
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b. Ruimtelijk-economisch domein

Pfh-overleg / onderwerp: RO
Agendapunt
Omgevingswet

toelichting
Samenwerking op het gebied van de Omgevingswet. Een gezamenlijke aanpak kan
efficiency opleveren. Het is belangrijk om in de uitwerking het karakter te
behouden voor de kernen, bedrijventerreinen en recreatiegebieden.

Pfh-overleg / onderwerp: V&V
agendapunt
Stuurgroep Wegbeheerders
IJmond
Platform IJmond Bereikbaar

Uitvoeren Mobiliteitsvisie IJmond

toelichting
Portefeuillehouders overleg verkeer en vervoer, o.m. gericht op het uitvoeren van
de Regionale Mobiliteitsvisie
In 2010 is de Omgevingsdienst samen met het bedrijfsleven gestart met een
mobiliteitsmanagementproject onder de naam IJmond Bereikbaar. Het programma
omvat een breed pakket aan mogelijkheden voor werkgevers om voor hun
werknemers meer gebruik te laten maken van OV en fiets. Naast verbetering van de
luchtkwaliteit wordt ook ingezet op verbetering van de bereikbaarheid van de
IJmond. Deelnemers zijn de IJmond gemeenten, Tata, VNO/NCW, OV-IJmond, MKB
Nederland, Rijkswaterstaat en provincie Noord Holland.
Maatregelen mobiliteitsvisie uitvoeren waaronder het mobiliteitsfonds, de
fietsstimuleringscampagne IJmond Bereikbaar, Goed op weg en infrastructurele
maatregelen

Pfh-overleg / onderwerp: Milieu
agendapunt
Milieudialoog

Platform luchtkwaliteit en
gezondheid

PHC Schiphol

Op te richten platform IJmond
Energieakkoord

Visie Luchtkwaliteit:
Meetnet / gezondheidsmonitor
Visie Luchtkwaliteit:
Walstroom scheepvaart
Visie Luchtkwaliteit

toelichting
Vanwege de druk op het milieu specifiek rondom de monding van het
Noordzeekanaal, de te verwachten economische groei en ruimtelijke
ontwikkelingen zoals aanleg Zeesluis en ontwikkeling van de Averijhaven wordt een
frequente milieudialoog gevoerd waaraan het Rijk, Provincie, IJmond gemeenten,
Amsterdam en ondernemers deelnemen. Naast verbetering van de luchtkwaliteit is
het doel de leefomgevingskwaliteit in de IJmond te verbeteren.
In 2012 is door de raden van de IJmond gemeenten de visie luchtkwaliteit
vastgesteld. De visie is opgesteld in opdracht van het platform milieu en gezondheid
waarin zowel portefeuillehouders gezondheid als portefeuillehouders milieu zitting
hebben. Vanuit het platform wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld ter
verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast is het platform het voorbereidend
kader voor de hierboven genoemde milieudialoog.
De strategische nota Schiphol wordt in 2015 geactualiseerd. De strategische nota
Schiphol is het kader voor het handelen vanuit de IJmond met als uitgangspunt “de
hinder kan en moet minder”. IJmond is vertegenwoordigd in de cluster Noord
waarin ook de gemeenten Castricum, Heiloo en Alkmaar zitting hebben.
Op 18 juni jl. vond de Bestuurlijke IJmond Energietop plaats. Aanleiding is het
energieakkoord en de betekenis hiervan voor de IJmond. Gelet op de min of meer
gelijkluidende ambities van de IJmond gemeenten op dit gebied is het wenselijk om
een platform op te richten waarin gemeenten en bedrijfsleven participeren.
Inzetten op continuering van het huidige meetnet rondom het Industrieterrein
IJmond. Gegevens zijn mede input voor de gezondheidsmonitor. Gezamenlijke
ontwikkeling van beleid op situering van gevoelige bestemmingen.
Inzet op realisatie van vergroting van het aantal walstroomvoorzieningen in de
IJmond Havens.
Het gebruik van schonere brandstoffen voor het vrachtverkeer en de scheepvaart
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LNG vrachtverkeer en scheepvaart
Visie Luchtkwaliteit
Stimuleren van toepassing van
schone brandstoffen voor het
autoverkeer
Visie Luchtkwaliteit
Schone Industrie
Energieakkoord:
Route du Soleil IJmond
bewoners

Energieakkoord:
Inrichten van een Warmtenet
IJmond en stoomnet voor
industriële toepassingen
Energieakkoord:
Green Biz IJmond
bedrijven

wordt gestimuleerd door de oprichting van een regionaal platform LNG IJmond.
Het gebruik van schonere brandstoffen voor het autoverkeer wordt gestimuleerd
door het IJmond platform IJmond rijdt alternatief.

Met de provincie NH is een regulier afstemmingoverleg gestart over de
vergunningverlening aan Tata. Belangrijk thema is de implementatie van nieuwe
Europese regelgeving in de bestaande milieuvergunning.
Verdere uitrol van het programma Route du Soleil ter stimulering van de toepassing
van:
- Zonnepanelen
- Duurzame nieuwbouw
- Verduurzaming bestaande bouw
- Verstrekken van duurzaamheidsleningen
- Inrichtten van een duurzaam bouwenloket voor particuliere woningbezitters
Benutten van de restwarmte van Tata Steel door de inrichting van een open
warmtenet.

Verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen in samenwerking met de OV
IJmond op basis van 5 thema’s:
- Energie besparen
- Vergroenen wagenparken
- Alternatieve energieopwekking
- Voorkomen afvalstoffen
- Verbeteren bereikbaarheid OV

Pfh-overleg / onderwerp: Economische Zaken
agendapunt
Techport IJmond

Kennisvoucherregeling Techport

Opzetten Kennis en
innovatieagenda offshore wind

Toelichting
Bijdragen door inzet van mensen en middelen in de verder ontwikkeling van
Techport. Onder meer door:
- in samenwerking met partners ontwikkelen van actieprogramma’s ‘Werken in
Techniek’ en ‘Innoveren in Techniek’ zoals omschreven in het plan van aanpak
Techniekcampus Engineering & Materials.
- Verbinden van deze twee actieprogramma’s met de benoemde
actieprogramma’s rond de thema’s ‘Kiezen voor Techniek’ en ‘Leren in
Techniek’.
- Leggen van verbindingen tussen de actieprogramma’s in de IJmond en andere
projecten in de Metropoolregio Amsterdam (in samenwerking met de
Amsterdam Economic Board)
- Leggen van verbindingen tussen de actieprogramma’s in de IJmond en
kennisinstellingen en actieprogramma’s in andere regio’s van Nederland.
- Oprichten en ondersteunen van het Innovatienetwerk Techport Industries.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat regionale (financiële) stimulering een aanjagende
functie vervult voor de innovatiekracht van bedrijven. Techport heeft een
kennisvoucherregeling in het leven roepen, waar bedrijven met een innovatief
productidee een ondersteuningsbijdrage ter beschikking krijgen voor het verzilveren
van een kennisvraag bij de start van een innovatie. Het PHC EZ heeft in 2015 ter
ondersteuning daarvan een maximale bijdrage toegekend van 50.000,- euro.
Afhankelijk van de ervaring zal dit verder worden gecontinueerd en/of uitgerold na
2015.
De uitrol van offshore windturbineparken voor de kust van Duitsland, Nederland,
Frankrijk en Groot-Brittannië staat voor de deur. Hier liggen grote economische
kansen voor het Nederlandse offshore windcluster, zeker voor bedrijven in de MRA,
het Noordzeekanaal gebied (regio IJmuiden / Amsterdam), en de IJmond.
Binnen zowel Techport IJmond als de cluster maakindustrie van de MRA is de
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Innovatieve tuinbouw

Logistiek

Regionaal Economisch Bureau

offshore wind als thema benoemd waarop men wil inzetten. De ambitie is genoemd
maar het ontbreekt nog aan een agenda; het nog niet duidelijk wat men in deze
twee verbanden concreet wil bereiken, hoe men dat wil doen en hoe deze ambitie
zich verhoudt tot hetgeen de AYOP al doet.
Gezien de sterke verbanden tussen Techport IJmond, de Cluster maakindustrie MRA
en het programma Wind@Work willen we graag dat er een gezamenlijke Kennis &
Innovatie agenda (KIA) offshore wind wordt opgesteld.
Deze KIA kan voor een langere tijd de roadmap zijn, op basis waarvan publieke en
private partijen kunnen in innovatieve projecten in het cluster offshore wind.
De kennis- en innovatie-agenda staat niet op zichzelf, maar is een programmalijn
binnen het programma Wind@Work, Techport IJmond en de cluster Maakindustrie
in de MRA.
Gezien het regionaal toonaangevende innovatieve karakter van de tuinbouw in
Heemskerk, en de relatie die bestaat tussen de innovatieve tuinbouw en het cluster
Maakindustrie, is het PHC EZ van mening dat een bijdrage vanuit het REB nuttig kan
zijn.
Er wordt in 2015 nader onderzocht of, en zo ja op welke wijze, het REB daaraan een
bijdrage kan doen. Het PHC EZ heeft besloten hier voorlopig voor 2015 een bedrag
van 15.000 euro voor te reserveren.
In 2014 is geconstateerd dat het Platform ‘IJmond Bereikbaar’ een succesvol
samenwerkingsverband is tussen overheden en bedrijfsleven. Op dat moment werd
echter geen actieve rol vanuit het REB verlangd.
De Omgevingsdienst IJmond coördineert dit platform. Voor 2015 wordt bekeken in
hoeverre er vanuit de partners in het Platform behoefte is aan extra economisch
onderzoeken en/of extra financiële en personele ondersteuning. Het PHC EZ heeft
in ieder geval besloten een bedrag van 10.000 euro te reserveren t.b.v. een
eventueel project of de ondersteuning daarvan. Gedacht kan worden aan projecten
aanliggend aan de sluiting Velsertunnel, de verbinding A8-A9, Beter Benutten,
fietsstimulering, etc.
Op economisch vlak werkt de IJmond samen via het Regionaal Economisch Bureau
(REB). De huidige regeling loopt tot medio 2016, in 2016 wordt gewerkt aan een
update van de REB-regeling.

Pfh-overleg / onderwerp: Toerisme & Recreatie
agendapunt
Betrekken ondernemers / OV
IJmond bij regionaal toeristisch
overleg
DNA-onderzoek Noord-Hollandse
kustplaatsen

toelichting
De ondernemers willen o.b.v. de onderlinge overeenkomsten in het toeristisch
beleid van de drie gemeenten aan de slag om onderdelen gezamenlijk op te pakken.
Er is vanuit het thema toerisme ook behoefte om tot inhoudelijke afstemming te
komen met ondernemers en de provincie.
De provincie Noord-Holland heeft voor alle kustgemeenten een identiteitsprofiel
opgeleverd met de methode Identity Matching (IM).
Daarmee is een basis gelegd voor een sterkere profilering en het gerichter kunnen
verbeteren van de economische concurrentiepositie. Zowel in Velsen als Beverwijk
zijn vervolgstappen gezet om het lokale DNA te gaan gebruiken voor de verdere
toeristische ontwikkeling.
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Zee, strand, kust, duinen

Cultuurhistorie

Verbindende routes

IJmond fietsroute ‘Langs bunkers
en forten’
Sail 2015

Wandelnetwerk Noord en
Midden Kennemerland (incl.
Velsen)
Toeristische Overstap Punten
(TOP’s)

Thematische wandelroutes

Amsterdam Bezoek, Holland Zien
(ABHZ)

Strategische Agenda Toerisme
MRA 2025 – uitvoeren
Oerij

Lokaal toerisme beleid –
afstemmen
Strand

Duurzaam toerisme

De kust, met de zee, het strand en de duinen, maken de IJmond tot een
aantrekkelijke bestemming. De aanwezigheid ervan, maar zeker ook de onderlinge
verschillen tussen de IJmond-gemeenten, kunnen we goed gebruiken bij de
profilering en promotie van onze regio. Bij productontwikkeling kunnen we daar ook
op inspelen.
De IJmond heeft een rijke cultuurhistorie met vele gemene delers in de drie
gemeenten. Ook horen ze bij toeristische onderscheidende vermogen van onze
regio. Voorbeelden zijn de bunkers, buitenplaatsen, kastelen, forten, Stelling van
Amsterdam, etc. Hiermee kunnen we als collectief naar buiten treden, waarbij we
elkaars aanbod kunnen versterken.
We maken gebruik van wandel- en fietsroutes om de bezoekers op een
aantrekkelijke wijze met ons regio kennis te laten maken.
Veel van deze (soms thematische) routes verbinden de lokale bezienswaardigheden
tot één geheel. We haken daarbij graag aan op bestaande initiatieven, waarbij bijv.
de uitvoering, beheer/onderhoud en marketing al geregeld zijn (denk aan
fietsknooppunten-systeem, Stelling van Amsterdam, wandel-netwerk, etc.)
Lancering thematische regionale fietsroute. Aansluiten op thema ‘70 jaar bevrijding’
in 2015. We verbinden regionale verhalen en locaties gebruik makend van het fietsknooppuntensysteem. De route moet ook langs horecagelegenheden voeren.
Organiseren en afstemmen met regionale activiteiten in het kader van Sail 2015 om
daarmee voor de bezoeker binnen de IJmond een aantrekkelijk, maar niet
concurrerend, programma aan te bieden.
Realisatie van wandelnetwerk Noord en Midden Kennemerland, inclusief de
gemeente Velsen door Recreatie Noord-Holland. Aandacht voor het positioneren en
promoten van deze route in onze regio als Wandel-netwerk regio IJmond.
TOP’s kunnen er toe bijdragen dat recreatieve routes toegankelijker en
bereikbaarder worden gemaakt. Hiervoor moet richting de gebruiker wel de
communicatie en informatievoorziening goed op orde zijn (herkenbaarheid,
bewegwijzering, internet). Dit laatste aspect als ook de uniformiteit van de TOP’s in
de regio is nog niet optimaal. Recreatie Noord-Holland werkt aan een voorstel dat
als subsidieverzoek voor de zomer aan de provincie wordt voorgelegd.
Ontwikkeling door Landschap Noord-Holland van thematische wandelroutes
(Culinaire route, Buitenplaatsenroute, IJmond-route) met een financieel bijdrage
door de drie IJmond gemeenten (via REB-budget)
ABHZ is gericht op de internationale toerist. Een soortgelijke campagne kan ook
gericht worden op bijv. de inwoners van de MRA/provincie Noord-Holland. Zij zijn
voor de IJmond een belangrijke doelgroep.
Herkenbaarheid en zichtbaarheid van de regio binnen ABHZ is wel essentieel. Een
belangrijk effect van het meedoen is gevonden te worden door toeristen die ook
geïnteresseerd zijn in activiteiten buiten de stad Amsterdam.
De strategische agenda biedt mogelijkheden voor samenwerking als mogelijk ook
voor regionale/ bovenlokale promotie.
Het Oerij – met aandacht voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze
regio-biedt als project (boven)regionale promotiemogelijkheden. De IJmond ligt
centraal in het gebied. We kunnen profiteren van de interesse voor het thema en de
structuren en informatievoorziening die al zijn opgezet.
Afstemmen lokale aanpak en keuzes t.b.v. een gezamenlijke blik op de toekomst.
Gezien het gedeelde belangen, maar zeker ook vanwege de onderlinge verschillen is
het wenselijk om voor het strand te komen tot verdere regionale afspraken over
beleid en activiteiten (denk aan evenementen, zonering)
Duurzaamheid, ook ten aanzien van het product toerisme, is een internationale
thema waarop we dienen in te spelen. We moeten werken aan een goede balans
tussen onze bezoekers, bewoners en bedrijven die in onze regio komen recreëren of
daarin werkzaam zijn. Dit vraagt om een regionale benadering.
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Pfh-overleg / onderwerp: Wonen
agendapunt
IJmondstandpunt in het
samenwerkingsverband IJmond
Zuid Kennemerland t.a.v.:
- Uitvoering RAP 2016
- Input nieuwe RAP 2020

Delen beleidsinformatie
woonruimteverdeelsysteem

Afstemming Grijswijzer
noordelijke IJmond en
Kennistafel Wonen en Zorg
Velsen
Duurzaamheid

Betaalbaarheid

Wonen en Zorg

toelichting
De IJmond en Zuid Kennemerland gemeenten werken het RAP 2016 uit. In het RAP
staan afspraken benoemd op het gebied van het bouwprogramma, de
woningvoorraad, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg, de
woonruimteverdeling en aanverwante thema’s als wonen boven winkels,
zeggenschap, etc..
In 2016 wordt een nieuwe RAP 2020 ontwikkeld.
De IJmond gemeenten kunnen hun positie versterken door met één IJmond
standpunt het overleg in te gaan.
Delen van beleidsinformatie voor:
- Bewaken van het functioneren van de lokale woningtoewijzing sociale
huurwoningen.
- Monitoren schaarste onder huisvestingsverordening 2015 - 2020.
Beide gebieden in de regio hebben samenwerkingsvormen tussen gemeente,
corporatie en zorgleveranciers op de opgave wonen en zorg aan te pakken. De
opgaven zijn vergelijkbaar. Gemeenten kunnen van elkaar leren.
In samenwerking met omgevingsdienst, corporaties, ontwikkelaars, makelaars,
particuliere huiseigenaren, huurders, etc., de doelstellingen energiebesparing en
energieopwekking uit nationale akkoorden realiseren. Hiervoor regionaal uitvoering
geven aan de pijlers:
- Bewustwordingscampagne duurzaam wonen (energieverbruik)
- Aanzetten tot en aanreiken van methoden om woningen duurzaam te maken
(woningverbetering)
- Gebruik van Duurzaam Bouwen loket
- Faciliteren initiatieven energieopwekking
- Huurwoningen aansluiten op warmtenet.
Zorgen voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Dat betekend zorgen
voor:
- een minimale omvang sociale huurwoningen - doorstromingsmogelijkheden naar
passend woonaanbod in alle andere segmenten
- regelgeving in verordeningen. Monitoring verdringingseffecten door loslaten
bindingseisen.
PVA voor onderzoek naar schaarste onder de verordening 2015 voor herziening
verordening in 2019.
Opstellen WoonZorg agenda IJmond Zuid Kennemerland.
Doelstelling is het voorzien in voldoende en betaalbare technisch geschikte
woningen, zorgwoningen, kleinschalige voorzieningen en intramurale plaatsen
afgestemd op de woningbehoefte en ontwikkelingen in zorg en welzijn (vergrijzing,
extramuralisering en scheiding van wonen en zorg).

Pfh-overleg / onderwerp: Metropoolregio Amsterdam (MRA)
agendapunt
IJmond-voorbereiding van MRAbijeenkomsten
Verbreiden van “MRA-agenda
van de IJmond”

Toelichting
Gezamenlijke voorbereiding van en afstemming ten behoeve van de bestuurlijke en
ambtelijke overleggen in de MRA (denk aan PRES en PRO). Op deze manier laten we
als IJmond één geluid horen, staan we sterk en hebben we meer invloed in de MRA.
De “MRA-agenda van de IJmond” actief inbrengen bij de MRA en de diverse subregio’s van de MRA (denk aan Zuid-Kennemerland, Zaanstreek, Haarlemmermeer).
Met de MRA-agenda van de IJmond laten we zien waar de IJmond voor staat en wat
zij belangrijk vindt. Bovendien laat het zien dat de IJmond actief deelneemt aan de
MRA.
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Pfh-overleg / onderwerp: Kunst en Cultuur
agendapunt
Mogelijkheden afstemmen om
efficiënter te werken, kwaliteit te
behouden en culturele
voorzieningen voor de regio
evenwichtig te spreiden.
Samenwerking op het gebied van
festivals en evenementen

Onderzoek naar inzet van de
Kunstcommissie van Velsen voor
Heemskerk
Het ontwikkelen van scenario’s
om te komen tot
toekomstbestendige bibliotheken
en kunstencentra.

Toelichting
Met name op de terreinen bibliotheekwerk, podiumkunst, cultuureducatie,
evenementen en musea zijn er kansen voor regionale samenwerking.

Een aantal festivals hebben een regionale uitstraling (o.a. Young Art festival,
Zomerfestival Heemskerk, Havenfestival/PreSail IJmond, Beeckestijn Popfestival). In
het portefeuillehoudersoverleg worden afspraken gemaakt om één en ander op
elkaar af te stemmen.
De gemeente Heemskerk heeft geen Kunstcommissie meer. Afspraken zullen
worden gemaakt over de mogelijkheden van advisering van de gemeente
Heemskerk door kunstenaars in de commissie van Velsen.
De bibliotheken en kunstencentra/ muziekschool in de regio hebben te maken met
reorganisaties door veranderende markt en het invullen van bezuinigingen. Bij de
ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s trekken de gemeenten samen op,
met inachtneming van de lokale situatie.
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c. Domein van dienstverlening, veiligheid & openbare orde en bedrijfsvoering

Pfh-overleg / onderwerp: Financiën
agendapunt
Circulaires Rijk
P&C-documenten
Decentralisaties

Kansenonderzoek
Verbonden partijen

Overige regionale punten op het
gebied van financiën

toelichting
Elkaar informeren over de consequenties van de circulaires per gemeente.
Elkaar informeren over de (voorlopige) financiële resultaten per gemeente.
Duidelijke informatievoorziening naar elkaar over de financiële resultaten
vanwege de (financiële en beleidsmatige) verwevenheid.
Ook zullen wij als gemeente in de toekomst steeds meer vrijheid krijgen met
betrekking tot de wijze waarop wij onze financiële huishouding inrichten.
Stand van zaken/raakvlakken
Stand van zaken van diverse Verbonden partijen als de VRK, IJmond Werkt! en
de bibliotheek. De gemeentelijke bijdragen aan verschillende GR’s hebben een
directe koppeling met de afzonderlijke begrotingen van de samenwerkende
gemeenten in de regio. Belangrijk is om gezamenlijk een vinger aan de pols te
houden. Niet alleen bestaat er een gemeenschappelijk belang bij de wijze
waarop de gelden worden besteed, maar ook bij de wijze waarop de vanuit het
Rijk opgelegde bezuinigingen, denk aan de decentralisaties, worden verwerkt in
de verschillende begrotingen van de diverse GR’s en andere
samenwerkingsverbanden. Te denken valt aan de volgende thema’s:
begrotingsproducten van de verschillende GR’s, kaderstelling voor
weerstandsvermogen, opstellen begrotingsuitgangspunten en inbouwen
plafonds topinkomens bestuurders.
Waar naast genoemde onderwerpen ook andere informatie zal worden
uitgewisseld, zal de informatievoorziening verbeteren en de kwaliteit van de
financiële huishouding naar een hoger niveau tillen.

Pfh-overleg / onderwerp: Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
agendapunt
Uitwerking Intentieovereenkomst
Uitwerken scenario-analyse

Toelichting
Uitwerking van de in april 2013 gesloten intentieovereenkomst leidend tot één
beleid en één samenwerkingsorganisatie per 1 januari 2017.
De geschetste scenario’s in het rapport “Scenario-analyse voor een I&Asamenwerking in de IJmond” van Thorbecke dienen verder te worden
geconcretiseerd om een voorkeur te kunnen geven.

Pfh-overleg / onderwerp: Veiligheid & Openbare Orde
agendapunt
Aanpak ondermijnende
criminaliteit

Risicoburgers

Aanpak geweld
Bestrijding High Impact Crimes

toelichting
Het ontwikkelen van een integrale multidisciplinaire aanpak op de haven van
IJmuiden (DFDS Seaways), de drugsmarkt IJmond en de Outlaw Motor Gangs die
gevestigd zijn in IJmuiden en Beverwijk. Voor de haven van IJmuiden (project
Fabricius) en de Beverwijkse Bazaar (project Surplace) geldt, dat er reeds onder
regie van de betreffende gemeente een aanpak is ontwikkeld.
Kennisverbreding en ontwikkelen van beter sluitende aanpak m.b.t. zorgwekkende
zorgmijders (OGGZ-problematiek). V.w.b. de problematische jeugd wordt beoogd
dat door hen fors minder criminaliteit wordt gepleegd en overlast wordt
veroorzaakt.
Voorkomen van recidive van plegers huiselijk geweld door toepassen wettelijke
meldcode, inzet van tijdelijk huisverboden en persoonsgerichte aanpak.
Het terugdringen van misdrijven die grote impact hebben op het leven en welzijn
van het slachtoffer. Hierbij kan gedacht worden aan delicten als woninginbraken,
overvallen en straatroven.
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Secretarissenoverleg: Bedrijfsvoering
agendapunt
Kennisuitwisseling
Gezamenlijke ambtelijke inzet
HR

Advisering m.b.t. verbonden
partijen

toelichting
gezamenlijke managementbijeenkomsten, gezamenlijke bijeenkomsten juristen,
beleidsambtenaren, etc.
Onderzoek in 2015 naar samenwerking bij de ambtelijke inzet van bijzondere
opsporingsambtenaren, bouwtoezicht en sociale recherche
Onderzoek in 2015 naar een gezamenlijke HR-desk. Daarnaast ook direct aan de slag
met concrete acties, zoals aansluiten bij regionale klussenbank en wederzijdse
openstelling van vacatures.
Gezamenlijke ambtelijke regie en bestuurlijke advisering aantal verbonden partijen
versterken.
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