
                                               
 
 
Agendapunt          :    
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 26 september 2013 
Naam opsteller : Regio Alkmaar 
Informatie op te vragen bij : A.M. Kooiman 
Portefeuillehouders :  
 
Onderwerp: Kaderstelling Regionale Samenwerking regio Alkmaar 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. in te stemmen met de beantwoording van de vier kaderstellende vragen, die 

voorafgaan aan de intergemeentelijke strategische samenwerking in de regio 
Alkmaar, zoals weergegeven in  het raadsvoorstel. 

2. de opdracht te geven aan het coördinatieteam regionale samenwerking regio 
Alkmaar, voor het opstellen van een regiobeeld regio Alkmaar 2025. 

3. in te stemmen met de planning gericht op  
a. vaststelling van het regiobeeld regio Alkmaar 2025, tussen oktober 2013 en 

maart 2014 
b. overdracht van het regiobeeld aan de nieuwe gemeenteraden in mei 2014  
c. verdere uitwerking van jaarplan en projecten en de financiële gevolgen, na 

mei 2014. 
4. Het coördinatieteam aanvullend te verzoeken :  

a. om de gemeenteraden te informeren over de manier en termijn waarop 
tussentijdse terugkoppeling naar de gemeenteraden over de tot 
standkoming van regiobeeld plaats zal vinden.  

b. aan te geven hoe de specifieke communicatie met inwoners over het 
regiobeeld plaatsvindt. 

 
0. Herkomst startnotitie. 

 
De Startnotitie Regiobeeld regio Alkmaar  2025, van het coördinatieteam regionale samenwerking 
regio Alkmaar, is aan de klankbordgroep van raadsleden voorgelegd. Om te komen tot een 
doorstart van de strategische samenwerking in de regio Alkmaar. 
Het coördinatie team bestaat uit burgemeesters Bruinooge (Alkmaar ) en Romeyn ( Castricum ), 
secretaris mevrouw Verburg, en de vergaderingen worden sinds juni 2013 bijgewoond door een 
vertegenwoordiger van de regiogriffiers, de heer van de Bogaerde (Langedijk). 
 
Door tussenkomst van de griffiers van de acht gemeenten van de regio Alkmaar, wordt het voorstel 
uitgewerkt om aan alle raden de beantwoording van de kaderstellende vragen inzake de 
strategische samenwerking regio Alkmaar voor te leggen. 
 

1. Waar gaat dit voorstel over? 
Slechts vier raden hebben tot nu toe de strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 en 
het bestuursconvenant Samenwerking Regio Alkmaar 2011 vastgesteld. Uiteindelijk is de 
conclusie getrokken dat daardoor deze besluiten als opmaat tot een strategische samenwerking 
niet uitvoerbaar zijn. Inmiddels hebben drie gemeenten in de regio een eigen kadernota “regionale 
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samenwerking” opgesteld. Deze kaders bevatten criteria en voorwaarden om een voorgestelde 
samenwerking te kunnen toetsen. Deze nota’s zijn ook betrokken bij het tot stand komen van dit 
voorstel.   
 
Om de strategische samenwerking binnen de regio Alkmaar vorm te geven, worden de acht 
gemeenteraden gevraagd om een standpunt in te nemen ten aanzien van de strategische 
samenwerking. Door het coördinatieteam Regionale Samenwerking regio Alkmaar, is een kader 
opgesteld, dat dient als gezamenlijk vertrekpunt voor de strategische samenwerking in de regio 
Alkmaar. Het kader bestaat uit een aantal basisvragen, die telkens opnieuw moeten worden 
beantwoord bij een mogelijke vorm van samenwerking in de regio Alkmaar. 
 
De vragen zijn door het coördinatieteam nu beantwoord voor de strategische samenwerking. 
De strategische samenwerking regio Alkmaar is gericht op versterking van de regio. Het gaat dan 
om zaken als bereikbaarheid, economische ontwikkeling etc.  
De strategische samenwerking is niet gericht op uitvoering en bedrijfsvoering. 
 
De kaderstellende vragen én de antwoorden voor de strategische regionale samenwerking binnen 
regio Alkmaar, zijn in het volgende schema weergegeven. 
 
Basisvragen regionale samenwerking        Antwoorden voor de strategische samenwerking 

 
 
 
 
 

Wat is de 
meerwaarde van 
samenwerken? 

Wat is het doel 
van de 
samenwerking? 

Met wie kunnen 
we dat doel het 
beste bereiken? 

Welke vorm 
kiezen we 
daarvoor? 

• Samenwerken kan goed zijn voor 
ons allemaal 

• Vertrouwen, respect, waardering en 
gunnen 

• Gevoel, samen doen, urgentie 

• Regio Alkmaar versterken: 
economisch een aantrekkelijke regio 
zijn voor mens en bedrijf om in te 
wonen, werken en recreëren 

• Een partner zijn van “formaat” in 
Haarlem, Den Haag en Brussel 

• In ieder geval met de acht 
gemeenten van Regio Alkmaar.  

• Samen met de Kop van Noord 
Holland en West Friesland vormen 
we Noord Holland Noord. 

• Lean en Mean georganiseerde 
samenwerking (dus alle besluiten in 
de eigen gemeente nemen en geen 
apart orgaan oprichten)  volstaat 
voor de strategische samenwerking 

• Geen AB-DB structuur; wel een 
coördinatie (coördinatie team) en 
afstemming (regiotafel) 
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Betrokkenheid en rol van de acht gemeenteraden in het vervolgproces 
 
• Wanneer en over welke onderwerpen vindt besluitvorming door gemeenteraden plaats ? 
Voor de acht gemeenteraden worden voorstellen gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd over  

1. de vaststelling van het regiobeeld regio Alkmaar 2025, tussen oktober 2013 en maart 2014 
2. de uitwerking van het jaarplan en projecten en de financiële gevolgen, na mei 2014 

 
• Hoe vindt informatievoorziening aan gemeenteraden plaats ? 
- In eerste instantie vindt de informatievoorziening aan de gemeenteraden plaats via de 

portefeuillehouder die namens de gemeente deelneemt aan de strategische regionale 
samenwerking of de inhoudelijk portefeuillehouder binnen de zogenaamde PORA’s.  
Zij hebben actieve informatie plicht. 

- De voortgang van de regionale samenwerking wordt besproken in de Vakcommissie Regionale 
samenwerking, de inhoudelijke terugkoppeling regionale samenwerking staat als vast 
agendapunt op een tweemaandelijkse informatie avond.  

- Na het zomerreces 2013 wordt een nieuw systeem van vergaderen ingevoerd voor de 
regionale overleggen. Ook de informatie aan de gemeenteraadsleden wordt in deze cyclus 
opgenomen. De PORA vergaderingen en de regionale raadsinformatie-avonden worden 
geclusterd op de eerste woensdag van elke kalendermaand.  

- Een bestuurlijke kalender waarin de besluitvormingsprocessen van de regionale onderwerpen 
zijn opgenomen (inclusief de momenten dat de raden aan bod komen ) wordt op dit moment 
opgesteld door de regionale secretaris en de griffiers van Castricum en Heiloo. 

- Er wordt twee maal per jaar een regiodag voor raadsleden georganiseerd om input te kunnen 
geven en hen bij te praten over de regionale samenwerking 
Op 9 oktober 2013, is het thema “het Regiobeeld 2025”. Dan kunnen raadsleden input leveren 
over de thema’s, spelregels en procesafspraken. 

- Het jaarverslag regionale samenwerking regio Alkmaar, inclusief financiële paragraaf wordt 
jaarlijks voor 1 april aan de raden verstuurd. 

- Tenslotte kan via  www.regioalkmaar.nl ook informatie worden verkregen over de over tijdstip 
en inhoud van de vergaderingen, verslagen en andere ontwikkelingen. Ook kunnen er direct 
vragen worden gesteld of discussies worden gevoerd. 

 
Verder, zal de griffier van Langedijk (als secretaris van het griffiersoverleg in de regio Alkmaar) 
voortaan de vergaderingen van het coördinatie team bijwonen. 
Het doel hiervan is te zorgen voor een goede informatievoorziening tussen het coördinatieteam en 
de griffiers, zodat de rol van de gemeenteraden scherp in beeld blijft.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de acht gemeenteraden instemmen met dit kader, geven de gemeenteraden daarmee de 
opdracht om de strategische samenwerking uit te werken.  
Op basis van het kader wordt het Regiobeeld Regio Alkmaar 2025 opgesteld, waarin de contouren 
voor de strategische samenwerking, spelregels en werkprocessen worden opgenomen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd 
Om de strategische samenwerking in de regio Alkmaar vorm te geven is het nodig dat alle raden 
eerst een eenduidig kader vaststellen, zodat in mei 2014 de overdracht kan plaatsvinden van een 
daaruit te ontwikkelen Regiobeeld 2025 aan de dan nieuw gekozen raden.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Raden, colleges en regionale overleggen van de regio Alkmaar. Bij de uitwerking in concrete 
projecten en maatregelen, zullen burgers en bedrijfsleven betrokken zijn. 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Op voorstel van het coördinatieteam regionale samenwerking regio Alkmaar heeft de 
klankbordgroep van raadsleden uit de regio met deze opzet ingestemd. 
 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

a. vaststelling van het regiobeeld regio Alkmaar 2025, tussen oktober 2013 en maart 
2014 

b. overdracht van het regiobeeld aan de nieuwe gemeenteraden in mei 2014  
c. verdere uitwerking van jaarplan en projecten en de financiële gevolgen, na mei 

2014. 
d. Het jaarverslag regionale samenwerking regio Alkmaar, inclusief financiële 

paragraaf wordt jaarlijks voor 1 april aan de raden verstuurd 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De huidige kosten voor de regionale samenwerking regio Alkmaar zijn € 100.000,= verdeeld over 
de acht deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners. De begroting voor de 
regionale samenwerking is opgebouwd uit de kosten voor de secretaris, de regionale 
bijeenkomsten voor raadsleden en de communicatie.  
Dit bedrag is niet veranderd sinds de start van de strategische samenwerking 2010.  
Naar verwachting zal dit bedrag (ook na afloop van de meerjaren raming tot en met 2015) niet  
toenemen. 
 
Voor het opstellen van het regiobeeld Regio Alkmaar 2025 zijn geen directe financiële gevolgen te 
verwachten. Pas bij opstellen van jaarplannen en bij de uitvoering van projecten zullen kosten in 
beeld worden gebracht en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het is een uitwerking van de beleidsintenties zoals opgenomen in de programmabegroting 2013 – 
2016. 
 
 
Bijlagen:  
Startnotitie Regiobeeld regio Alkmaar 2015 
Verslag Klankbordgroep Raadsleden 26 juni 2013 
 
 
 
Presidium, Bergen, 27 augustus 2013  
 
 
A.M. Kooiman      drs. H. Hafkamp 
griffier       voorzitter 
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