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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Initiatiefvoorstel Invulling Regionale raadsavonden en regionale 

informatievoorziening 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en in te laten 
richten. 

2. Over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere raadsconferenties. 
3. Een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden voor af te 

vaardigen. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 7 november 2019 
Zaaknummer : BB19.00480 
Voorstelnummer : RAAD190191 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 17 oktober 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Griffie 
Opsteller(s) : Anne Idema 
Telefoonnummer : 088 909 7012 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING / bestuurlijke achtergrond 
 
In de Regio Alkmaar werken zeven gemeenten op diverse onderwerpen intensief met elkaar 
samen. De regiogemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Uitgeest) werken samen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, waarbij aan 
dat laatste invulling gegeven wordt door o.a. maandelijkse wethoudersoverleggen (PORA’s) 
en regelmatige regio-raadsavonden. Dit initiatiefvoorstel is gericht op dit laatste aspect van 
de regionale samenwerking.  

Tot heden worden de regio-raadsavonden ingevuld op initiatief van de colleges en de griffies. 
De colleges verzorgen avonden over bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie, 
verblijfsrecreatie, toeristische visie, etc. De avonden die door de griffies georganiseerd 
worden betreffen met name aspecten over gemeenschappelijke regelingen, maar ook 
onderricht in bijvoorbeeld gemeentefinanciën.  
 
Met het tot stand komen van drie aandachtsgebieden (Wonen, Bereikbaarheid, Energie-
innovatie) voor de regionale samenwerking in de vorm van de Focusagenda, kwam vanuit de 
raden de vraag naar voren om meer invloed te hebben op het organiseren van de regio-
raadsavonden.  
 
Om die behoefte van de raden te onderzoeken is op 9 januari 2019 een regio-avond 
georganiseerd waar de vertegenwoordigers van drie andere regionale 
samenwerkingsverbanden toelichting gaven op de werkwijze in hun regio. Dit waren de 
regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Amersfoort. Het was een 
interessante en inspirerende avond, waar spontaan het idee ontstond om een werkgroep in 
het leven te roepen om te bespreken hoe de Regio Alkmaar de eigen raadsavonden kan 
organiseren. 
Deze tijdelijke regionale raadswerkgroep is vijf keer bijeengekomen en heeft de uitkomsten 
van de besprekingen op 3 juli 2019 aan de raadsleden uit de regio voorgelegd. Aan de 
raadsleden werd gevraagd hoe zij over de bevindingen dachten en of zij hierop nog 
aanpassingen wensten. De uitkomsten van deze bespreking heeft geleid tot dit 
initiatiefvoorstel.  
 
Uitgangspunt is het duale karakter van het gemeentelijk bestuur zijn weerslag te geven in de 
organisatie van de regionale raadsavonden. Het is heel goed en gewenst dat de colleges de 
raadsavonden invulling geven en voorbereiden, maar wij als raden moeten aan het roer 
zitten voor de planning en het programma. Het is expliciet niet de bedoeling om meer werk, 
meer uitgaven, een extra bestuurslaag of een verschuiving van verantwoordelijkheden te 
bewerkstelligen, wel om de betrokkenheid en invloed van de gemeenteraden bij regionale 
samenwerking te vergroten.  
 
Dit initiatiefvoorstel gaat over de wijze waarop structuur gebracht kan worden in de 
raadsavonden, hoe en door wie deze avonden voorbereid worden en hoe regionale 
informatie vindbaar gemaakt wordt. Aan de raad wordt via dit voorstel gevraagd of de 
wensen/suggesties onderschreven kunnen worden.  
 
Oplossingsvoorstellen  

De gemeenteraden van de Regio Alkmaar komen aan het roer van de regio-raadsavonden 
door: op de regionale website een herkenbaar inzichtelijk onderdeel te maken; een duidelijke 
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structuur van informerende en beeldvormende raadsavonden op te zetten en de 
voorbereiding van deze avonden in handen te leggen van vertegenwoordigers uit onze 
raden. 

Website 
De website van de regio (https://regioalkmaar.nl) moet een openbaar toegankelijk portaal 
krijgen, waar regionale informatie gevonden kan worden. De raadsavonden, presentaties, 
organisatie van gemeenschappelijke regelingen en regionaal vastgestelde producten worden 
daarop overzichtelijk aangeboden. Zo mogelijk wordt deze informatie aangevuld met voor de 
regio relevant beleid vanuit het Rijk en Provincie.  
De regio website is op dit moment aan vervanging toe. Dit is dus een goed moment om 
bovenstaande wensen in het programma van eisen voor de nieuwe website op te laten 
nemen.  
 
Structuur 
Naast de bestaande regionale raadsavonden zullen er één of twee keer per jaar 
raadsconferenties gehouden worden. De uitkomst van die raadsconferenties moet richting 
geven aan onderwerpen uit de Focusagenda, gemeenschappelijke regelingen en thema’s als 
de Regionale Energie Strategie, Omgevingswet of bijvoorbeeld een onderwerp uit het sociaal 
domein.  
De reguliere raadsinformatieavonden moeten, afhankelijk van het onderwerp, meer dan nu 
interactief van opzet worden.  
 
Regionale Raadsgroep 
De voorbereiding van de regioavonden en raadsconferenties ligt bij voorkeur in handen van 
een Regionale Raadsgroep, zoals dat nu ook al tijdelijk aan het werk is.  
Voorgesteld wordt om die te vormen door een afvaardiging van twee raadsleden per 
gemeente uit de zeven raden. Het is belangrijk om de mensen en ideeën in de Raadsgroep 
fris te houden. Voorgesteld wordt om de afvaardiging voor een periode van anderhalf jaar te 
benoemen.  
Hoe de gemeenteraden tot afvaardiging overgaan en voor welke periode, bepalen ze zelf, 
bijvoorbeeld via het presidium of een raadsvoorstel. De suggestie is wel om na verloop van 
tijd overlap te creëren in plaats van de hele afvaardiging in één keer te vervangen. 
In principe zijn er geen bestuurders bij de overleggen van de Raadsgroep aanwezig, maar 
als hier aanleiding toe is, kunnen zij wel uitgenodigd worden.  
De regiogriffiers ondersteunen de Regionale Raadsgroep bij de werkzaamheden, waarbij de 
regiosecretaris als adviseur optreedt. 
 
Juridische gevolgen:  

Omdat het hier slechts een herstructurering van reeds bestaande raadsavonden betreft en 
omdat er geen besluitvormende aspecten aan deze avonden verbonden zijn, zijn er geen 
juridische gevolgen. 

Financiële gevolgen:  

De werkzaamheden voor het organiseren van raadsavonden zullen van de regiosecretaris 
verschuiven naar de griffies van de Regio Alkmaar. Deze extra personele inzet van de 
griffies kan naar verwachting binnen de huidige bestaande gezamenlijke formaties worden 
opgevangen.   
 
Communicatie:  

https://regioalkmaar.nl/
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Communicatie vindt plaats op de voor de raden gebruikelijke wijze en op de website van de 
Regio Alkmaar https://regioalkmaar.nl.  

Monitoring/Evaluatie  

Ongeveer een jaar nadat alle raden dit initiatiefvoorstel vastgesteld hebben en de uitvoering 
gestart is, zal er in de Regio Raadsgroep teruggeblikt worden met de vraag of de gewenste 
effecten behaald zijn. Dit wordt teruggekoppeld op een raadsavond. 

Ingediend door: 
 
A.J.M. Otto-van der Ende (D’66) en F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks) 

https://regioalkmaar.nl/

