Concept VERSLAG

Tijdelijke vakcommissie Regionale Samenwerking van
10 september 2013

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig
Commissieleden:
Bijl, Haring (GBB);
Paping, Houtenbos (VVD);
Rasch, Meereboer (GL);
Ooijevaar (CDA);
De Ruiter, Snijder (D66);
Van Huissteden (PvdA)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hekker

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Kindt

Agendapunt 2: Voorstel betreft het vaststellen van kaders voor strategie Regionale
Samenwerking regio Alkmaar
Voorgenomen besluit
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.
Afhandeling in de vakcommissie Regionale Samenwerking
 Hamerstuk
Naar de Raad d.d.: 26-09-2013

Opmerkingen
De commissie kan zich vinden in het voorstel.
GBB heeft een drietal opmerkingen/suggesties over de basisvragen regionale samenwerking:
1e punt: betreft de meerwaarde van samenwerken, vindt dit niet nuttig en het antwoord is niet
de meerwaarde.
2e punt: stelt dat de woordkeuze “partner” in formaat in Haarlem/Den Haag/Brussel niet juist is
maar dat “medespeler’ de lading beter dekt.
3e punt: suggereert dat nu Uitgeest meedoet, de samenwerking breder kan worden en stelt
voor Kennemerland toe te voegen.
De griffier geeft aan dat het voorstel een startpunt is waarbij we het met elkaar eens zijn dat we
een regio Alkmaar willen. Hoe dat vorm wordt gegeven zal werkende weg steeds duidelijker
worden. We zijn geen partner in formaat in de zin van gelijkwaardig aan elkaar, maar een
partner die meedoet in het veld, in de besluitvorming en dat begint in Haarlem.
D66 vindt dat de gemeente zichzelf wel duidelijk en krachtig neerzet met deze formulering. De
griffier neemt de interpretatie van GBB mee naar zijn collega’s, maar de formulering is geen
beletsel om niet door te gaan in de regio.
Kennemerland/Uitgeest heeft een samenwerkingsverband met de regio IJmond.
Uitgeest onderzoekt momenteel of zij deel blijven uitmaken van IJmond of aansluiten bij de
regio Alkmaar of gaan opsplitsen, dit is nog niet bekend.
De commissie adviseert conform: A-stuk.
Agendapunt 3: Raadsinformatie-avonden regio Alkmaar

Opmerkingen
Op 11 september 2013 is de 1e raadsinformatie-avond over de 3 decentralisaties. De inbreng
van Bergen zal zijn dat de lijn gevolgd wordt dat de raadsleden via de eigen portefeuillehouder
geïnformeerd worden via de eigen structuur. Daarnaast heeft de regio de gelegenheid extra
informatie te geven vanuit de rol van de raad.
D66 geeft aan dat zij het in het najaar nog wel over de vorm van samenwerking in de Regio
Alkmaar bij de 3 D’s willen hebben en dan met name over de samenwerking met 3 kleinere
gemeenten, die soortelijk en qua samenstelling meer op elkaar lijken (Bergen, Heiloo,
Castricum).
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen
Daarna zet wethouder Hekker de diverse activiteiten met betrekking tot regionale
samenwerking uiteen. Deze lopen uiteen van het onderzoek naar ambtelijke samenwerking
met de BUCH gemeenten, de herstart van de Regio Alkmaar, het vastgestelde congruente
samenwerkingsverband Drie Decentralisaties (Regio Alkmaar) en in groter verband de
gezamenlijke inkoop (tm gemeente Den Helder, samenwerking belastingen met ook
gemeenten uit Kennemerland).

Agendapunt 4: Bespreken startnotitie samenwerking en huisvesting (gezamenlijk met
vakcommissie gemeentehuis)
Opmerkingen
Wethouder Hekker begint al bij agendapunt 3, met de uitleg van de startnotitie.
Legt een relatie met de op te stellen Toekomstbeeld Regio Alkmaar 2020 en onze
Toekomstvisie Bergen 2040. De rol van de dienstverlening en de motie gemeentehuis spelen
-2-

bij de regionale samenwerking. Stelt voor een integrale aanpak van al deze onderzoeken en de
consultatie van de bevolking daarbij.
Er wordt een presentatie gegeven over de startnotitie “Bergen in de duinstreek”.
Integrale aanpak van de toekomstvisie, het project Top in de Dienstverlening, de moties over
Regionale Samenwerking BUCH gemeenten en de Gemeentehuis.
Na afloop van de presentatie wordt een drietal vragen voorgelegd aan de commissie:
- akkoord werkwijze;
- welke onderwerpen leggen we voor;
- welke vragen stellen we in de interviews.
De commissieleden gaan in op de Startnotitie, brengen in dat ‘ambtelijke samenwerking’ een
breed begrip is, vragen zich af of dit ook zo in de anderen gemeenten wordt aangepakt. Gaan
met elkaar in discussie over de wijze waarop de bevolking erbij betrokken kan worden, zijn niet
enthousiast over de in de notitie geschetste aanpak van de bevolkingsraadplegingen. De
integrale aanpak ziet de commissie ook niet zitten. Zo wordt gevraagd om een procesvoorstel
Toekomstvisie, snel doorpakken op Dienstverlening, handhaving budget Toekomstvisie en een
apart budget Regionale samenwerking.
Na een schorsing geeft de wethouder aan in haar enthousiasme alles bij elkaar te willen
voegen, aangezien het zo veel met elkaar te maken heeft. Maar dat maakt het gecompliceerd
om dat alles door elkaar heen loopt. Op korte termijn komt de portefeuillehouder terug met een
nieuw procesvoorstel. (toezegging)
Na de commissie heeft de wethouder dat in een mail naar de raad- en commissieleden nog
eens samengevat:
In de notitie en in de presentatie gestelde vragen leverde een verwarrende discussie op en liepen de
punten door elkaar heen, zelfs over de agendapunten heen.
Voor wat betreft mijn aandeel daarin, weet ik dat het beter kan en ik zal u dan ook op korte termijn nader
informeren over de verschillende onderdelen, te nemen stappen en planning van de genoemde moties
en hoe ik voorstel dat deze worden uitgewerkt. Ik vertrouw er op dat de volgende vergadering van de
vakcommissie Regionale Samenwerking een meer eenduidig en helder verloop en resultaat heeft.

Bergen, 19 september 2013
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