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Agendapunt : 10 
Voorstelnummer : 02-007 
Raadsvergadering : 2 februari 2012 
Naam opsteller : J.de Boer 
Informatie op te vragen bij : J.de Boer 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp 
 
Onderwerp: Vaststellen Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 en het 
Bestuursconvenant Samenwerking Regio Alkmaar 2011 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Het vaststellen van de Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 

- Het vaststellen van het Bestuursconvenant Samenwerking Regio Alkmaar 2011 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Namens de leden van de Regiegroep Regio Alkmaar is via de secretaris van deze Regiegroep het 
verzoek binnengekomen (zie bijlage 4) om twee documenten ter vaststelling aan de raad aan te 
bieden.  
Het betreft de Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 en het Bestuursconvenant 
Samenwerking Regio Alkmaar 2011. (zie bijlage 1 en 2) 
Deze stukken zijn gezamenlijk voorzien van een aanbiedingsmemo. (zie bijlage 3) 
 
Aanvankelijk werd ernaar gestreefd het besluitvormingstraject nog in 2011 af te ronden, maar in 
overleg met de griffiers uit de regio is afgesproken dat dit niet haalbaar bleek te zijn. 
 
Deze twee documenten zijn voorbereid door de Regiegroep met medewerking van de PORA’s1

Vervolgens zijn de twee documenten in de conceptfase 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. 

.  
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.  

 
De beide documenten zijn nodig om de regionale samenwerking bestuurlijk te borgen.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
De raad spreekt zich, door beide documenten vast te stellen, uit over de volgende zaken: 
(tekst overgenomen uit bijgevoegd aanbiedingsmemo) 
 

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 

                                                
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. 
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regiegroep ondersteunt; 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. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

raadsbevoegdheid 
kaderstellend 
maatschappelijk urgent 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Het vaststellen van deze stukken is belangrijk voor alle acht deelnemende gemeenten in de 
regio. Hiermee wordt naar elkaar de intentie uitgesproken om regionaal te willen 
samenwerken daar waar dat passend en gewenst is.  
 

a. Burgerparticipatie    
Burgerparticipatie is geen onderdeel van de regionale samenwerking en zal door de 
afzonderlijke gemeenten georganiseerd worden. 

 
b. Externe communicatie   

De regio heeft een eigen logo ontwikkeld, waar gemeenten gebruik van kunnen maken in 
hun externe communicatie om te laten zien dat het om regionale aangelegenheden gaat. 

 
c. Externe overleg gevoerd met  
 secretaris regio Alkmaar, griffiers van regiogemeenten. 
 
5.  Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
In principe wordt gevraagd om de voorgelegde stukken in deze vorm vast te stellen.  
De gemeenteraden kunnen voorstellen tot wijziging van het convenant doen aan de Regiegroep.  
Besluitvorming daaromtrent vindt vervolgens plaats in de afzonderlijke raden, na het horen van de 
andere gemeenteraden. 
Een wijziging van dit convenant wordt schriftelijk overeengekomen en slechts in eenstemmigheid 
vastgesteld. 
In het convenant zijn regels opgenomen over opzegging van de samenwerking, wijzigingen en-of 
ontbinding van de samenwerking. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

In de Strategische Werkagenda is, naast de strategische doelen, een Uitvoeringsagenda 
opgenomen waarin de projecten zijn gespecificeerd. Hierbij is aangegeven welk PORA 
verantwoordelijk is voor deze projecten. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Iedere gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage naar rato van het aantal inwoners voor de 
organisatiekosten. Het vastgestelde bedrag voor de gemeente Bergen in 2012 is € 11.386,- . 
Structureel is nu in onze begroting een bedrag van € 33.500,- opgenomen voor regionale 
samenwerking. (FCL 60050100) 
Voor uitvoering van de projecten worden separate afspraken gemaakt tussen de betrokken 
gemeenten. Hierover worden in voorkomende gevallen aparte voorstellen aan ons college en/of de 
raad gedaan.  
 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Per project zullen de subsidiemogelijkheden worden onderzocht 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie hetgeen hierover onder punt 2 is opgenomen. 
 
 
Bijlagen:  

1. Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 
2. Bestuursconvenant Samenwerking Regio Alkmaar 2011.  
3. Aanbiedingsmemo van Regiegroep Regio Alkmaar 
4.  Verzoek van secretaris van de Regiegroep. 

 
 
 
 
Bergen, 20 december 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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