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Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022
Regionale strategische samenwerkingsagenda



Programma vanavond

19.30 Opening 

19.40 Toelichting Focusagenda 

20.40 Regionale Woningbouwafspraken
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Proces Focusagenda / stand van zaken

• 4 juli 2018 1e Focussessie economisch profiel

• 5 september 2018 2e Focussessie randvoorwaarden

• 2 oktober 2018 Collegeconferentie 1e uitwerking en governance

• 7 november 2018 Raadsconferentie stand van zaken en focuspunten

• 9 januari 2019 Raadsconferentie rol raden bij regionale

samenwerking

• 6 maart 2019 Collegeconferentie 1e concept Focusagenda

• 26 maart 2019 Besluitvorming in colleges: 6 colleges akkoord,  

aangehouden in Uitgeest

• 3 april 2019 Raadsavond Focusagenda
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De focuspunten als schragende domeinen

Wonen
Energie-

innovatie

Bereikbaar-

heid

‘Diversiteit als troef’

Economisch profiel
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Toerisme, agribusiness en 

innovatief energycluster



We zetten in op duurzame 

energie, vanuit de 

noodzaak én de kans om 

in 2050 energieneutraal te 

zijn

1. Regionale Energiestrategie 

Noord-Holland Noord

2. Lobby en netwerken

3. Strategisch uitvoeringsplan 

om gerichte uitvoering te 

geven aan de RES én 

innovatie te bevorderen

Energie-innovatie

We bouwen aan een 

aantrekkelijk, gevarieerd 

woonklimaat, waarbij 

iedere kern zijn eigen 

woonkwaliteit heeft

1. Proactief woningbouwbeleid

2. Lobby en netwerken

3. Strategisch uitvoeringsplan 

om gerichte uitvoering te 

geven aan het proactief 

woningbouwbeleid

We zetten in op een 

duurzaam bereikbare 

regio

1. Propositie bereikbaarheid 

regio Alkmaar

2. Lobby en netwerken

3. Strategisch uitvoeringsplan 

om gerichte uitvoering te 

geven aan onderdelen uit de 

bereikbaarheidspropositie

Onze agendapunten 

WonenBereikbaarheid
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Samenwerking op verschillende niveaus, de 

Focusagenda als vliegwiel voor de regio
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Energie-

innovatie

Bereik-

baarheid

Wonen



Hoofdlijnen governancestructuur

• C7: strategische bijeenkomsten, alle collegeleden, op termijn 

regionale besluitvorming, 2-4 keer per jaar

• Stuurgroep: interne werking (proces en geld) en externe 

vertegenwoordiging, bestaande uit voorzitter, 3 vaste 

vertegenwoordigers colleges, 2 adviseurs, bestuurlijke trekkers 

afhankelijk van agenda, maandelijks

• Bestuurlijke trekkers focuspunten: boegbeeld en ambassadeur, 

actief en betrokken, zorgen voor interne verbinding

• Stuurgroep en ambtelijk regioteam organiseren 2 raadsavonden per 

jaar over de Focusagenda

• Tijdelijke raadswerkgroep voor toekomstige rol raden in de regio 

• Bestuursconvenant als stevige basis onder de vernieuwde regionale 

samenwerking
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Hoofdlijnen uitvoeringsstructuur

• Structureel overleg G7: uitvoering en bedrijfsvoering (incl. werving) 

• Regioteam bestaat uit regiosecretaris (1), programmamanagers (3) 

en medewerkers uitvoering en communicatie (2,5)

• Iedere lokale organisatie levert medewerkers voor actieve ambtelijke 

werkgroepen focuspunten (regionaal en  bovenregionaal) en lokale 

regio-ambassadeurs

• Provinciaal regiomanager adviseur regioteam
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Financiële gevolgen Focusagenda
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Begroting 2019 2020 2021 2022

Kosten regioteam 650.000 700.000 720.000 740.000

Reservering 

Focusagenda
-120.000 0 0 0

Procesgeld Focusagenda 40.000 100.000 100.000 100.000

Procesgeld overige 

onderwerpen
20.000 50.000 50.000 50.000

Bijeenkomsten 10.000 10.000 10.000 10.000

Opleiding regioteam 10.000 5.000 5.000 5.000

Communicatie 20.000 10.000 10.000 10.000

Onvoorzien 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal 640.000 885.000 905.000 925.000

€ / inwoner € 2,17 € 3,01 € 3,07 € 3,14



Vervolg: Focusagenda en raadsavonden

Vervolgproces Focusagenda

• 26 maart besluitvorming in colleges (in Uitgeest aangehouden)

• 3 april regionale raadsavond over Focusagenda

• april – mei besluitvorming in raden

Eerstvolgende regionale raadsavonden

• 29 mei jaarstukken GR-en en inkoop sociaal domein

• 3 juli o.a. terugkoppeling tijdelijke raadswerkgroep over rol 

en betrokkenheid raden bij regionale samenwerking
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Bedankt voor uw 

aandacht

Kijk voor meer informatie op regioalkmaar.nl


