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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Raadsconsultatie zienswijze concept bestuursconvenant Regio 
Alkmaar

Voorgesteld besluit

een positieve zienswijze te geven op het concept bestuursconvenant Regio Alkmaar

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Vanuit de wens om de samenwerking strategisch te versterken hebben de gemeenten in de 
regio Alkmaar voor de huidige collegeperiode (2018-2022) samen de Focusagenda Regio 
Alkmaar opgesteld, die door alle gemeenteraden in de regio is vastgesteld. Deze agenda 
brengt focus aan en geeft richting aan de regionale samenwerking. Om de ambities en 
economische pijlers van de regio te realiseren (d.w.z. de onderscheidende kwaliteiten van de 
regio te versterken), moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Die randvoorwaarden zijn de 
volgende, met elkaar samenhangende, onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en 
Energie-innovatie. 

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste versterking van de strategische 
samenwerking, is een goede governance structuur nodig. Naast de inhoudelijke thema’s is in 
de Focusagenda ook de wijze van samenwerken beschreven. De governance structuur 
beschreven in de Focusagenda is zo goed mogelijk vertaald in het nu volgende concept-
bestuursconvenant. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

In de Focusagenda staat het volgende over de formele bevestiging van de regionale 
samenwerking:

“Met een Bestuursconvenant leggen we een stevige basis onder de vernieuwde regionale 
samenwerking. Hierin leggen we vast hoe onze regio bestuurlijk georganiseerd is en welk 
orgaan waarover de leiding neemt (zoals beschreven in deze Focusagenda). De stuurgroep 
doet een voorstel aan de C7”.

In dit concept-bestuursconvenant worden een aantal basisafspraken over de wijze van 
samenwerken vastgelegd. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

In de stuurgroep regio Alkmaar is het concept-bestuursconvenant besproken. Vanuit de 
stuurgroep is besloten om de zeven colleges voor te stellen het concept-bestuursconvenant, 
voor de vaststelling, voor te leggen aan de raden. Dat is in juni door de C7 overgenomen, 

Dat is gebeurd, omdat er vanuit de regio raadswerkgroep de wens bestaat om aan de 
voorkant van dit soort besluiten suggesties en opmerkingen mee te kunnen geven. Derhalve 
wordt het concept bestuursconvenant nu voor een zienswijze aan de raad aangeboden. 

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Er zijn geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

Het concept bestuursconvenant is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep 
focusagenda. Op 10 juni jl. hebben de colleges van de regio Alkmaar in een gezamenlijke 
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sessie aangegeven, dat het concept kan worden vrijgegeven voor raadsconsultatie in de 
periode augustus/september. 

RISICO’S 
N.v.t.

FINANCIËN 

De jaarlijkse bijdrage aan de Regio Alkmaar is in de meerjarenbegroting opgenomen.

Mocht een gemeente willen uittreden is het uitgangspunt is dat de opzeggende gemeente de 
reeds aangegane financiële verplichtingen, met een bepaalde afbouw in de bijdrage, nog 
drie jaar volgend op de opzegging doorbetaald (artikel 17).

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

Met inachtneming van de reacties van alle raden in de regio wordt in oktober 2021 een nieuw 
concept bestuursconvenant aan de colleges in de regio Alkmaar voorgelegd ter vaststelling.

BIJLAGEN

1. Concept-bestuursconvenant Regio Alkmaar

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Focusagenda regio Alkmaar 2019-2022

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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