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Verslag 
Vergadering van de Klankbordgroep 
 
datum vergadering : woensdag 26 juni 2013 
tijd  : 19:30 tot 21:15 uur 
Locatie  : gemeentehuis Heiloo, raadszaal 
 
Deelnemers: 
De heer H. Romeijn, burgemeester Heiloo (voorzitter) 
Mevrouw A. Verburg, secretaris Regionale Samenwerking 
De heer S. Koolen, griffier gemeente Alkmaar 
De heer H. van de Bogaerde, griffier Langedijk 
De heer P. Verbruggen, PvdA Alkmaar 
De heer R. Heerema, VVD Alkmaar 
De heer J. Houtenbos, VVD Bergen 
De heer J. Snijder, D66 Bergen 
Mevrouw M. El Ouni, D66 Castricum 
De heer A. Waterman, GroenLinks Castricum   
De heer A. Harren, VVD Heerhugowaard 
De heer A. Jongenelen, Burgerbelang Heerhugowaard 
De heer B. Fintelman, CDA Langedijk 
De heer D. Boonstra, D66 Langedijk 
De heer H. van Halem, D66-GroenLinks Heiloo 
De heer H. Bergmans, Heiloo 2000 Heiloo 
De heer L. van Etten, PvdA Graft-de Rijp 
De heer F. van Campen, CDA Graft-de Rijp 
De heer J. Hagens, Schermer Belang Schermer 
De heer J. Vaalburg, CDA Schermer  
De heer W. Bierman, gemeentesecretaris Bergen 
Mevrouw R. de Jong, notulist 
     
Afwezig: 
De heer H. Schiering, Gemeentebel. BES Bergen 
 
 
1. Welkom en Opening door Hans Romeijn (voorzitter)  
De voorzitter opent de tweede klankbordgroep vergadering van raadsleden en heet alle aanwezigen 
welkom, in het bijzonder de heer Koolen, griffier van de gemeente Alkmaar en de heer Van de 
Bogaerde, griffier van de gemeente Langedijk. Tevens verwelkomt hij mevrouw De Jong, zij zal de 
verslaglegging verzorgen. Hierna benadrukt hij dat de insteek is dat men zitting neemt in de 
Klankbordgroep als individueel raadslid en niet als vertegenwoordiger van de gemeenteraad of als 
afgevaardigde van de eigen fractie. De heren Boonstra en Fintelman geven aan dat zij wel namens de 
gemeenteraad (van Langedijk) deelnemen aan de klankbordgroep. Daarmee nemen zij niet deel op 
persoonlijke titel.  Zij zorgen hierbij voor inbreng vanuit hun raad en ook voor terugkoppeling van het 
besprokene in de klankbordgroep. Het doel is de raden beter te betrekken bij het werk in de regio met 
als vraag hoe dit zo goed mogelijk voor elkaar gekregen kan worden, daarom is deze Klankbordgroep 
opgericht.  
 
Voorts geeft de voorzitter aan dat in een aantal gemeenteraden kadernotities zijn aangenomen 
betreffende de wijze van samenwerken en met wie deze samenwerking plaats dient te vinden. 
Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een gezamenlijk gevoel van urgentie ten aanzien van 
de noodzaak tot samenwerken in de regio. Deze noodzaak wordt tevens gevoeld bij de Provincie. In 
september/oktober komt de commissaris langs om met de bestuurders te praten over de stand van 
zaken. Het idee is een strategische agenda in gezamenlijkheid met de gemeenteraden te bepalen ten 
aanzien van hoe men de komende jaren met elkaar vooruit kan als regio Alkmaar.  
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2. Korte terugblik eerste Klankbordgroep en Regiodag 
Mevrouw Verburg doet middels een presentatie verslag van de eerste Klankbordgroep vergadering. Er 
is gesproken over de kaderstellende vragen die een gemeenteraad zou moeten beantwoorden 
voorafgaand aan elke samenwerking. Er is in de discussie ingezoomd op de beantwoording en er is 
gesproken over de wijze waarop de raad meer betrokken zou kunnen worden bij het proces en tevens 
over de inzet en rol van de raadsleden zelf. Vervolgens is afgesproken deze bevindingen voor te 
leggen op de regiodag.  
 
Voorts doet mevrouw Verburg middels een presentatie verslag van de Regiodag. Er is ingegaan op de 
kaderstellende rol van de raad en zij heeft veel positieve reacties mogen ontvangen. De volgende 
concrete initiatieven zijn neergelegd: clustering van de regionale informatie op een vaste avond, voeg 
een griffier toe aan het coördinatieteam en benoem adoptieraadsleden.  
 
3. Eerste ronde vragen/opmerkingen: zijn de KBG leden het eens over de uitgangspunten? 
Mevrouw Verburg vraagt of de Klankbordgroep zich kan vinden in de door haar gepresenteerde 
resultaten van de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep en de Regiodag.  
 
De heer Heerema (Alkmaar) brengt de ontstane gevoeligheid binnen de raden ter sprake met 
betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen. Hier dient aandacht aan besteed te worden. 
Voorts merkt hij op dat op het moment dat in de regio besluiten genomen dienen te worden, de 
besluitvorming op dezelfde dagen plaats dient te vinden zodat niet het idee kan ontstaan dat de raad 
een bepaalde richting in wordt gedwongen. Dit helpt ook om draagvlak te creëren. De voorzitter wijst 
op de moties die zijn ingediend ten aanzien van het besteden van aandacht aan de problematiek 
rondom de GR. Derhalve neemt hij aan dat de colleges hier aandacht aan gaan besteden.  
 
Voorts merkt de voorzitter op dat onderzocht wordt of het mogelijk is de PORA’s gelijktijdig plaats te 
laten vinden en aansluitend hieraan een informatieavond voor raadsleden te organiseren. Het 
tegelijkertijd plaats laten vinden van de raadsvergaderingen betekent veel op logistiek gebied omdat 
elke gemeente haar eigen vergadersysteem hanteert. De heer Koolen (Alkmaar) merkt op dat dit punt 
is besproken in het overleg met de griffiers van de regio.  
Mevrouw El Ouni merkt op dat de raden vooraan in het proces betrokken willen worden en dat dat 
alleen maar kan als de raden goed geïnformeerd worden. Er moet meer aandacht komen voor de 
positie van de raadsleden en de kader stellende rol van de raden. 
Gesteld is dat er voorafgaand aan de PORA’s gezamenlijke momenten gecreëerd moeten worden 
waarop conceptstukken door de commissies en raden beoordeeld worden. Vervolgens gaat een en 
ander het traject in en dit traject moet gezamenlijk afgestemd worden.  
 
De voorzitter merkt in algemene zin op dat de gemeenteraden hebben gezegd meer vooraan in het 
proces te willen komen daar waar het gaat om het vaststellen van het kader waarbinnen de discussie 
wordt gevoerd over de regionale ontwikkeling. De heer Koolen (Alkmaar) benadrukt dat niet te lang 
gewacht kan worden, dit omdat de vergaderschema’s binnenkort worden vastgesteld. Mevrouw 
Verburg wijst hierop op de eigen dynamiek van de gemeenten, de processen van alle acht gemeenten 
zijn verschillend.  
 
De voorzitter brengt de met de colleges gemaakte afspraak een actieve houding aan te nemen ten 
aanzien van de PORA’s ter sprake. De regionale samenwerking is een vast agendapunt voor de 
commissie of carrousel, op de website van de Regio Alkmaar wordt geplaatst wat in de PORA’s aan 
de orde komt en er wordt een nieuwsbrief uitgegeven.  
 
Naar aanleiding van de discussie stelt de heer Snijder (Bergen) voor de griffiers van de acht 
gemeenten te vragen met een voorstel te komen voor 2014 betreffende de wijze waarop het proces 
voor wat betreft de regionale zaken ingepland zou kunnen worden. De voorzitter onderschrijft deze 
suggestie en vat samen dat er sprake is van eenduidigheid betreffende het met griffiers en 
gemeentesecretarissen kijken naar het maken van een bestuurlijke agenda waardoor besluiten zo 
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veel mogelijk op een gelijk moment genomen kunnen worden. Ook dient gekeken te worden hoe de 
raden meer aan de voorkant kunnen komen daar waar het gaat over het stellen van de kaders.  
 
De heer Boonstra (Langedijk) brengt het proces ter sprake wat is doorgelopen bij het vaststellen van 
de Regionale Woonvisie. De heer Boonstra geeft aan dat de Regionale Woonvisie een voorbeeld is 
van een goede stap om zo, voor definitieve vaststelling door de raad, invloed te kunnen uitoefenen op 
het concept. Mevrouw Verburg merkt op dat het goed is, het model van dit doorlopen proces als 
voorbeeld in beeld te houden, te beschrijven en mee te nemen. De voorzitter vat samen dat er een 
eensluidend gevoel is dat het vaststellen van de Regionale Woonvisie op een hanteerbare manier 
heeft plaatsgevonden. De raden zijn vroegtijdig betrokken met als resultaat dat er een product ligt 
waar alle raden zich in kunnen vinden. Dit proces zal worden meegenomen. 
 
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Verburg de PORA’s en andere overleggen intensief volgt, de 
informatie op de website www.regioalkmaar.nl actueel houdt en tevens wijst op de uitgifte van 
nieuwsbrieven. Mevrouw Verburg vult aan dat in de PORA’s steeds vaker wordt besproken wat er op 
welk moment gecommuniceerd wordt naar de gemeenteraden en de agenda van de PORA’s twee 
weken van de voren op de website te plaatsen en dit bekend te maken via Twitter. 
 
De voorzitter merkt afsluitend op het een goede suggestie te vinden ‘terugkoppeling naar de 
gemeenteraden’ als vast punt op te nemen op de agenda van de PORA’s.  

 
4. Inhoudelijke presentatie over het vervolg 
Mevrouw Verburg merkt op dat de volgende vraag is hoe er verder gegaan dient te worden met de 
strategische regionale samenwerking. Hier is de Klankbordgroep voor bij elkaar geroepen. De vraag is 
of het een goed idee is de vier (de eerste vraag is later toegevoegd) kaderstellende vragen aan de 
acht gemeenteraden voor te leggen.  
 

 Wat is de meerwaarde van samenwerken? 
 Wat is het doel van de samenwerking? 
 Met wie kunnen wij dat doel als beste bereiken? 
 Welke vorm kiezen wij hiervoor?  

 
Voorts merkt zij op dat de opgenomen beantwoording al brainstormend is geformuleerd en uit de 
reeds bestaande documenten is gekomen en een eerste aanzet is. Naar aanleiding van de hierop 
ontstane discussie legt zij uit dat de strategische samenwerking gaat over de regio Alkmaar op de 
kaart als onderdeel van Noord-Holland Noord. Kan aan de raden de vraag voorgelegd worden of men 
strategisch wil samenwerken binnen de regio Alkmaar?  
 
De heer Heerema (Alkmaar) is voorstander van het opiniërend aan de gemeenteraden voorleggen 
van de vier vragen. Hij geeft nadrukkelijk aan dat de raden zelf hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor wat betreft de agendering en hierbij niet naar het college moeten gaan kijken. Hij stelt 
voor de agendering van de vragen via de griffiers en vanuit de presidia plaats te laten vinden. 
Mevrouw El Ouni geeft aan het met dit standpunt eens te zijn. 
De heer Waterman (Castricum) benadrukt dat de definitie van strategische samenwerking onduidelijk 
is en vraagt om een definitie op te nemen in de stukken. 
De heer Fintelman vraagt of de conclusie terecht is dat het Position Paper nu definitief van tafel is en 
dat er nu een nieuwe strategische agenda opgesteld wordt, waarbij de raden nadrukkelijk vooraf bij 
betrokken zijn en hun invloeden kunnen aanwenden. Zowel de voorzitter als de secretaris beaamt 
deze conclusie 
 
 
Mevrouw Verburg merkt nogmaals op dat dat het er om gaat of de vier vragen kunnen worden 
voorgelegd aan de gemeenteraden en of hier een positief antwoord op verkregen kan worden. 
Vervolgens bepalen de gemeenteraden in oktober wat in het strategisch document moet worden 
opgenomen betreffende de spelregels en de route. Zij wijst tevens naar de globale tijdsplanning. De 
gemeenteraden moeten hier ook mee instemmen. Afsluitend vraagt zij of de Klankbordgroep zich kan 
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vinden in het voorstel de vier vragen via de griffie en het presidium te agenderen en tegelijkertijd via 
de colleges aan te bieden. De Klankbordgroep stemt hier unaniem mee in.  
.  
5. Tweede ronde: zijn we het eens over de vervolg stappen 
De voorzitter vat samen dat mevrouw Verburg in overleg met de griffiers een voorzet zal geven om tot 
een stuk te komen wat aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd vooruitlopend op de 
vergadering van 9 oktober waarin wordt bepaald welke onderwerpen aan de orde zullen komen. Dan 
ligt de uitspraak van de gemeenteraden er dat men met elkaar de strategische agenda wil en op 
verzoek van de heer Waterman zal de definitie van strategische samenwerking worden opgenomen.  
 
6. Hoe verder: akkoord inhoudelijk voorstel en tijdlijn 
Mevrouw Verburg vraagt de Klankbordgroep zich uit te spreken over het realisme van het 
geformuleerde tijdpad. De heer Waterman (Castricum) heeft het gevoel dat dit tijdpad niet haalbaar is 
en wijst naar het democratisch proces in deze, de afhandeling vlak voor de verkiezingen. De heer 
Verbruggen (Alkmaar) merkt op dat de vraag blijft of men samen wil werken en pleit er voor het tempo 
er in te houden en een en ander los te zien van de verkiezingen.  
 
De voorzitter vat samen dat er wordt geprobeerd een raadsbesluit te nemen voor 9 oktober voor wat 
betreft het grote kader, de algemene punten. Op 9 oktober wordt getracht tot een nadere invulling van 
de strategie te komen en aan het einde van deze avond zal tevens worden getracht tot een afspraak 
te komen over het vervolg traject en  wanneer de invulling van de strategische agenda in de raden zal 
worden behandeld. Het streven is een en ander voor de verkiezingen in maart 2014 vast te stellen. 
Het coördinatieteam zal feeling houden met de griffiers, de eerste adviseurs van de gemeenteraden 
om er voor te zorgen dat 9 oktober zo succesvol mogelijk gemaakt kan worden.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur onder dankzegging voor inbreng en aanwezigheid.  


