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Memo 
Aan : Leden van de gemeenteraden  van de gemeenten 

Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en 
Schermer 

Datum :  4 november 2011 
Van :  Regiegroep Regio Alkmaar 
Betreft : Strategische werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 en Bestuursconvenant 
 
Inleiding 
Door de Regiegroep Regio Alkmaar wordt u via het college van B&W van uw gemeente  gevraagd 
bijgaande documenten vast te stellen. Deze documenten zijn voorbereid door de regiegroep met 
medewerking van de PORA’s1

 

.  Een concept van de  Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-
2014 is in alle PORA’s aan de orde geweest en de opmerkingen die daar gemaakt zijn,  zijn direct 
verwerkt of zullen worden meegenomen in het vervolgtraject. Vervolgens zijn de twee documenten 
in de concept fase voorgelegd op 12 oktober 2011 aan die gemeenteraadsleden die aanwezig waren 
in Theater de Binding te Langedijk. Ook de opmerkingen van die avond zijn verwerkt. 

De beide documenten zijn nodig om de regionale samenwerking bestuurlijk te borgen. U spreekt 
zich, door beide documenten vast te stellen, uit over de volgende zaken: 

1. U vindt de regionale samenwerking belangrijk en op sommige punten zelfs noodzakelijk; 
2. U onderschrijft de uitgangpunten zoals benoemd in het bestuursconvenant: 8 gemeenten 

werken waar kan en gewenst met elkaar samen; de regiegroep heeft de taak deze 
samenwerking te verbinden en de regio op de kaart te zetten; er is een secretaris die de 
regiegroep ondersteund; met elkaar betaalt u naar rato bij aan de regionale samenwerking; 
als u de samenwerking wilt  beëindigen geeft u dat aan met een opzegtermijn van een jaar;  

3. U vindt dat bij de regionale samenwerking in regio Alkmaar de 8 regiogemeenten moeten 
worden betrokken en geïnformeerd, al hoeft niet altijd alle samenwerking met 8 gemeenten 
tegelijk vorm te krijgen; 

4. U begrijpt dat regionale samenwerking een proces is dat de komende jaren  zal  
doorontwikkelen en verbeteren. De strategische werkagenda heeft daarom een korte 
looptijd en zal volgend jaar opnieuw worden bekeken, onder andere op  de scheiding 
“strategie en uitvoering”. Als startdocument kunt u zich er zeker in vinden; 

5. U vindt het goed dat de regionale samenwerking op strategisch niveau plaatsvindt op de 
punten zoals benoemd in de strategische werkagenda; 

6. U kunt  er zeker van zijn dat de afspraken die  voortkomen uit regionale samenwerking met 
vertegenwoordigers uit uw eigen gemeente zijn voorbereid. De besluiten als gevolg van deze 
regionale afspraken worden altijd genomen in uw eigen gemeenteraad en zullen zichtbaar 
zijn als “regionale afspraak”; 

7. U wordt als raadslid twee keer per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de regionale 
samenwerking centraal staat. 
 

                                                           
1 PORA: portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar. Er zijn er zeven actief: SOZAWE, Wonen, Zorg/WMO, 
Jeugd/RMC, Economische zaken/Toerisme, Ruimtelijke Ordening/ Verkeer Vervoer, Duurzaamheid. 



Besluit 
De gemeenteraad van gemeente ……….….stelt bijgaande documenten vast 
- het Bestuursconvenant regionale samenwerking Regio Alkmaar 2011; 
- de Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014. 
 

Een kopie van het besluit wordt aan de secretaris van de regiegroep gezonden. 

 

 


