
 

Regionale raadsavond over: 
Samenwerkende raden in Regio Alkmaar  
Woensdag 3 juli voor de gemeenteraadsleden Regio Alkmaar  
Locatie: TAQA Theater de Vest in Alkmaar (Canadaplein 2) 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
19.00 uur inloop met koffie en thee  
 
19.30 uur opening door Corrie Konijn  
Tijdens deze avond neemt de tijdelijke raadswerkgroep u mee in hun bevindingen van het afgelopen 
halfjaar. Deze werkgroep is gestart als gevolg van de regionale raadsavond begin dit jaar in Langedijk 
over de toekomstige rol en betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking en bestaat uit 
twee deelnemers vanuit iedere raad. Na een drietal bijeenkomsten presenteren de leden hun 
voorstel en u kunt dit in onderling overleg verder vormgeven. 

 
19.40  presentatie door Ineke Braak en Jasper John  
Twee leden van de tijdelijke raadswerkgroep geven een terugkoppeling op de drie bijeenkomsten: 
wie zaten er aan tafel, wat hebben we besproken, hoe is dit verlopen? Vervolgens leggen zij het 
resultaat aan u voor. Aan het einde van de presentatie is ruimte voor enkele verduidelijkende 
vragen. 

 
20.10 uur rondetafelsessies (20.10 tafel 1 / 20.40 tafel 2 / 21.00 tafel 3) 
De drie onderdelen van het voorstel vanuit de raadswerkgroep liggen letterlijk op tafel en zijn 
onderwerp van gesprek. U kiest in de eerste ronde waar u aanschuift, vervolgens rouleren de 
groepen tweemaal zodat u ieder onderwerp besproken heeft. In de tweede en derde ronde bouwen 
we verder op de daarvoor gelegde basis. Aan iedere tafel zit een lid van de raadswerkgroep als 
voorzitter en een griffier voor de verslaglegging.  

 
21.20  terugkoppeling en afsluiting door Gijsbert van Iterson Scholten 
Na de drie ronden geeft iedere tafel een korte terugkoppeling van het resultaat. De raadswerkgroep 
geeft op basis van de avond aan op welke wijze zij de bevindingen meenemen en op welke termijn 
dit voorstel in de raden ligt.  
 
We sluiten de avond af met een borrel en zien u graag na de vakantie weer op 4 september! 

 
 

 


