
 
 
Agendapunt : 09 
Voorstelnummer : 06-043 
Raadsvergadering : 20 juni 2013 
Naam opsteller :  
Informatie op te vragen bij : A.M. Kooiman 
Portefeuillehouders : / 
 
Onderwerp: Instellen tijdelijke vakcommissie regionale samenwerking 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Instellen tijdelijke vakcommissie regionale samenwerking  
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Regionale samenwerking neemt een steeds grotere plaats in binnen de dagelijkse 
werkzaamheden van de organisatie en het college. Denk hierbij aan de al bestaande 
samenwerking met de acht gemeenten uit de regio Alkmaar, de opdrachten vanuit het rijk voor 
de drie decentralisaties, de al in gang gezette samenwerkingsonderzoeken voor een ISD, ICT 
samenwerking, belastingen en het MGBA.   
De gemeenteraden van Bergen, Heiloo en Uitgeest hebben in de afgelopen perioden moties 
aangenomen om nadere samenwerking tussen deze gemeenten en Castricum te verkennen en 
de raad hiervan op de hoogte te brengen. De colleges hebben voor deze verkenning de 
bijgevoegde bestuursopdracht vastgesteld.  
Dit moet leiden tot een onderzoek dat voor 1 januari 2014 is afgerond. De raad dient hierbij in 
een vroeg stadium te worden betrokken en kan actief meedenken in een op te richten tijdelijke 
vakcommissie.  
 
Werkwijze: 
De tijdelijke vakcommissie wordt ingesteld om het proces van regionale samenwerking vanuit 
de raad te begeleiden. Voordeel van het instellen van een vakcommissie (of “andere 
commissie” op basis van artikel 84 van de Gemeentewet) is dat de commissie kan worden 
opgeheven als het project is afgerond.  
De raad benoemt de voorzitter en de leden (2 per fractie) voor deze commissie. Naast leden 
vanuit de raad kan er voor worden gekozen om ook materiedeskundige ambtenaren als 
adviseur uit te nodigen voor deze commissie. Daarnaast kan de portefeuillehouder regionale 
samenwerking aanschuiven voor het geven van een toelichting op het proces van regionale 
samenwerking. Bij de inhoudelijke samenwerkingsvoorstellen kan de inhoudelijk 
verantwoordelijke portefeuillehouder ook aanschuiven. De ambtelijke ondersteuning en de 
portefeuillehouders zijn geen lid van de commissie. 

 
De voorstellen die de vakcommissie regionale samenwerking bespreekt en mogelijk uitwerkt 
worden ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de raad. De vakcommissie regionale 
samenwerking heeft een voorbereidende functie. De commissie kan geen besluiten nemen en 
de leden van de commissie kunnen vrij discussiëren over het onderwerp regionale 
samenwerking. 
De commissie behandelt alleen onderwerpen op het terrein van regionale samenwerking. De 
vergaderingfrequentie kan in overleg met de commissie worden aangepast aan de noodzaak en 
behoefte. De commissie regelt haar werkzaamheden zo veel als mogelijk conform “de 
verordening op de raadscommissie 2010”. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de commissie 
anders beslist. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Een tijdelijke vakcommissie die het proces van regionale samenwerking vanuit de raad 
begeleidt. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
De regionale samenwerking wordt steeds belangrijker en krijgt steeds meer bestuurlijke 
aandacht. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
a. Burgerparticipatie   niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie  . 
Bij het instellen van de tijdelijke vakcommissie regionale samenwerking worden de 
vergaderingen (indien openbaar) op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt. 
 
c. Extern overleg gevoerd met     . 
Niet van toepassing. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het uitbrengen van advies aan de raad dient door een ingestelde commissie plaats te vinden. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 
 wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Advisering door de tijdelijke vakcommissie kan ingaan zodra de raad van 20 juni 2013 heeft 
ingestemd met het instellen van de commissie. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Niet van toepassing. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door het instellen van de tijdelijke vakcommissie regionale samenwerking is de raad betrokken 
bij en kan actief meedenken in de regionale samenwerking. 

 
 
 

Bijlage:  
- bestuursopdracht 

 
 

Bergen,  21 mei 2013 
 

Presidium 
 
 

A.M. Kooiman   drs. H. Hafkamp  
griffier   voorzitter 
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