
 

 
 
 

“Grip op gemeenschappelijke regelingen” 
 

Vorig jaar hebben we tijdens de raadsinformatie-avond van mei aandacht besteed aan de 
gemeenschappelijke regelingen. Op verzoek gaan we dat dit jaar herhalen en zelfs een "slag dieper", via 
een 2-sporen aanpak: Informatie en Zienswijzen 
 
Spoor 1. 
Er worden korte presentaties gehouden over de gemeenschappelijke regelingen. Daarvoor zijn alle 
gemeenschappelijke regelingen uitgenodigd die in regio Alkmaar actief zijn: GGD, Veiligheidsregio, RUD, 
Haltewerk, Historisch Archief Alkmaar, VVI, Geestmerambacht, Cosensus en WNK personeelsdiensten. De 
regelingen zullen zich kort presenteren: wie zijn ze, wat doen ze, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen de 
komende jaren etc. Een presentatie van alle gemeenschappelijk regelingen (10 minuten per regeling) van 
hun regeling in stadhuis Alkmaar (6 april 2016). 
 
Zienswijzen hebben een grotere kans overgenomen te worden als zij regionaal worden voorbereid en 
afgestemd. Regio Alkmaar wil die afstemming dit jaar gaan faciliteren. 
 
Spoor 2. 
U heeft nog geen jaarstukken (begroting en jaarrekening) van de GR ontvangen. Die leveren zij aan voor 15 
april. U heeft tot 1 juli de tijd om zienswijze te formuleren op die jaarstukken. We stellen u in de gelegenheid 
om deze zienswijze regionaal af te stemmen tijdens de raadsinformatie-avond op woensdag 1 juni 2016 (we 
zijn dan te gast in Castricum).  
 
We starten de avond met een presentatie over het rapport Wisselwerking van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur: Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking.  
 
Daarna gaan de raadsleden in groepen uiteen: per partij. De raadsleden hebben vooraf de jaarstukken van 
de drie grote GR'en ontvangen. Zij bespreken met elkaar in dat groepsverband de zienswijzen. 
 
De drie directeuren van de grote regelingen zijn aanwezig op een centraal punt in het gemeentehuis van 
Castricum samen met een aantal AB leden. Mochten de raadsleden vragen hebben dan kunnen zij of 
terecht bij de directeuren voor de inhoudelijke vragen of bij een van de AB leden voor de bestuurlijke 
achtergronden.  
Aan het einde van de avond koppelen we de raadsleden kort terug over hun proces en vertellen iets over 
de toegevoegde waarde van deze avond aan de aanwezigen. 

 
Raadsinformatie avond Regio Alkmaar 

 
Woensdag 6 april 2016 voor gemeenteraadsleden Regio Alkmaar 
Locatie: Raadszaal stadhuis Alkmaar, Langestraat 97, Alkmaar 
Aanvang: 19.30 uur 

 
PROGRAMMA “Grip op gemeenschappelijke regelingen, spoor 1” 

 
19.30 uur  Aanvang, opening en welkom door de wethouder 

 

19.35 uur 
 

 10 minuten presentaties van de in de Regio Alkmaar 
 voorkomende gemeenschappelijke regelingen 

 

21.15 uur  Afsluiting met drankje 
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