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Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen Regiobeeld 2025 
 
 

 Aanleiding 
 In de afgelopen maanden is gewerkt aan een strategische ambitie voor Regio Alkmaar. Deze 

ambitie is ingevuld door de gemeenteraden en vertaald in het Regiobeeld 2025. Om te komen 
tot een door de gemeenteraden gedragen document ten behoeve van de borging van de 
strategische regionale samenwerking is een intensief proces doorlopen. Hieronder treft u de 
stappen aan die zijn gevolgd. 

 
Klankbordgroep 1, februari 2013 
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep waarin uit elke gemeente twee raadsleden zitting 
hebben. In deze vergadering, die door de VNG wordt ondersteund, worden de vier 
kaderstellende vragen geïntroduceerd. Deze vragen zouden door de raad beantwoord moeten 
worden voorafgaand aan iedere intergemeentelijke (regionale) samenwerking. 
 
Regiodag, april 2013 
De VNG introduceert de kaderstellende vragen onder het brede publiek van raadsleden en 
bestuurders. Er wordt gediscussieerd over het proces en de rol van de raad: de raad is aan zet! 
 
Klankbordgroep 2, juni 2013 
De vier strategische vragen en antwoorden worden samen met een startnotitie Regiobeeld 
voorgelegd aan de acht gemeenteraden tussen augustus en oktober 2013. In de startnotitie is 
het proces opgenomen tot aan vaststelling van het Regiobeeld. De raad heeft op 26 september 
2013 besloten met de startnotitie in te stemmen en opdracht te geven het Regiobeeld 2025 
door de raden te laten opstellen en vaststellen. 
 
Regioavond 9 oktober 2013  
De meeste gemeenteraden hebben de kaderstellende vragen en antwoorden behandeld en 
akkoord verklaard, sommige met enige wijzigingen of aanvullingen. De motie vanuit de 
gemeente Heerhugowaard om ook het sociaal domein in het regiobeeld op te nemen wordt 
waar dat nog kan meegenomen in de behandeling. Op deze avond wordt de input opgehaald 
vanuit de raadsleden voor de inhoud van het Regiobeeld 2025. 
Na afloop van de avond wordt een Regiokrant Regio Alkmaar aangeboden aan alle raadsleden 
met het verslag van de avond, de opgehaalde input en het proces om te komen tot vaststelling 
van het Regiobeeld 2025. 
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Aanbieden regiobeeld klankbordgroep  
In de periode tot 1 november is het concept van de tekst voorgelegd aan de deelnemers van 
het coördinatie team en de klankbordgroep. De reacties van de deelnemers aan beide gremia 
zijn verwerkt.  
 
Aanbieden zienswijze gemeenteraden  
Op 15 november 2013 is het concept Regiobeeld 2025 aangeboden aan de griffiers met het 
verzoek het Regiobeeld voor te leggen aan de gemeenteraden en de zienswijze te verzamelen, 
zoals in het proces vooraf is aangekondigd. Op 28 november 2013 heeft de algemene 
raadscommissie zienswijze opgesteld. 
 
Aanbieden definitief 
Conform de gemaakte afspraken ontvangt u thans het definitieve Regiobeeld 2025 en het 
overzicht van de zienswijzen van alle gemeenten. Daar waar mogelijk zijn de zienswijzen 
overgenomen; waar dat niet mogelijk bleek, is gemotiveerd aangegeven waarom dat (nog) niet 
kan. 
 
U ontvangt het Regiobeeld 2025 direct via uw griffie, het is immers “het stuk van de raden zelf”. 
De colleges ontvangen het definitief vastgestelde regiobeeld 2025 nadat het door de 8 
gemeenteraden is vastgesteld. 
 
De vaststelling van het Regiobeeld 2025 was aanvankelijk gepland vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Vanwege de verschillende doorlooptijden per 
gemeente wordt dat niet gehaald en is besloten de vaststellingsprocedure vrij te laten. Dit 
betekent dat de meeste gemeenten het Regiobeeld nog voor de verkiezingen van maart 
hebben vastgesteld, Bergen en Heerhugowaard daarna.  
 
Na de vaststelling door alle acht gemeenten zal het Regiobeeld op enig moment aan de nieuwe 
raden worden overgedragen voor verdere uitwerking in jaarplannen en projecten.  
 
 

 
Bijlage:  
Regiobeeld 2025 
Ingediende zienswijzen 
Memo vaststellen Regiobeeld 2025 
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Bergen, 16 januari 2014 
 
 
 
 
A.M. Kooiman,   ,  
 griffier       
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