
 

 
Uitnodiging Raadsconferentie Regio Alkmaar  
Datum: Woensdag 9 januari 2019  
Wie: alle gemeenteraadsleden Regio Alkmaar  
Locatie: gemeentehuis Langedijk 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
Wij nodigen hierbij alle gemeenteraadsleden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest (ofwel: Regio Alkmaar) van harte uit voor de 
raadsconferentie Regio Alkmaar + nieuwjaarsborrel op woensdagavond 9 januari. 
 
De conferentie staat in het teken van regionale samenwerking. Wat is de rol van u en uw 
collega-raadsleden in de Regio Alkmaar? Raadsleden, griffiers en andere vertegenwoordigers  
van de Regio Amersfoort, regio Kop van Noord-Holland en regio West-Friesland zijn 
aanwezig en gaan met u in gesprek. Hoe kunt u als raadslid een bijdrage leveren aan de 
regionale samenwerking? 
 
Maarten Hageman 
Het belooft een enerverende avond te worden met een enthousiaste bijdrage van Maarten 
Hageman.  Maarten kan als geen ander beweging brengen in samenwerken en vervolgens de 
goede governance vastleggen. Daarbij put Maarten uit zijn rijke kennis en ervaring in het 
publieke domein, als wetenschapper, gemeentejurist, regiosecretaris en faculteitsdirecteur 
maatschappij & recht.  
 
Nieuwjaarsborrel 
Om 22.00 uur sluiten we het programma af en start de nieuwjaarsborrel. De avond zal tot 
uiterlijk 22.45 uur duren. Zien we u daar? Het programma van de avond vindt u 
onderstaand. 
 

 

PROGRAMMA  
 
19.00 uur  Inloop met koffie en thee  
 
19.30 uur  Opening avond door burgemeester Kompier 

Burgemeester Kompier van Gemeente Langedijk opent de avond over 
de rol en betrokkenheid van de raad. We gaan samen een route en 
richting bepalen voor de samenwerking binnen de regio en hoe de 
raden hier grip op kunnen houden en waar mogelijk en nodig sturing 
aan kunnen geven. 

 
19.35 uur   Interview burgemeesters Bruinooge en Romeyn 

Maarten Hageman interviewt de voorzitter en vicevoorzitter van het 
Coördinatieteam Regio Alkmaar.  



 

 
 
19.45 uur   Interactieve presentatie door Maarten Hageman 

Samenwerken in de Regio 
Alkmaar: complex, duur en met 
hooguit een bijrolletje voor 
raadsleden? Dat hoeft beslist niet 
het geval te zijn. In deze inleiding 
zal Maarten Hageman (adviseur 
voor samenwerking) ons een paar 
handvatten voor raadsleden geven 
waarmee je grip krijgt. Hoe boek je 
ook als volksvertegenwoordiger 
resultaten voor je inwoners, niet 
ondanks maar dankzij het samenwerken? Aan de orde komen theorie 
en praktijk: hoe wordt er in Nederland samengewerkt? Welke 
mogelijkheden zijn er voor raadsleden? En wat betekent dat concreet 
voor jouw rol in de samenwerking van de Regio Alkmaar? 

 
20.30 uur  Pauze  
 
20.45 uur   Drie parallelle sessies: verkenning werkwijze andere regio’s 

De regio is bezig met de ontwikkeling van een Focusagenda 
(strategische samenwerkingsagenda). Daarbij is het voor u als raadslid 
van belang op de juiste wijze betrokken te worden en te blijven bij de 
ontwikkelingen op regionaal niveau. In iedere sessie maakt u kennis 
met de werkwijze op dit gebied in een andere samenwerkende regio 
en gaat u hierover samen met uw collega-raadsleden in gesprek.  

 
Regio Amersfoort:  
“Als samenwerkingsverband willen we op een duurzame en effectieve 
manier strategisch samenwerken aan oplossingen voor regionale 
vraagstukken. Dit doen we door concrete resultaten te boeken voor de 
deelnemende gemeenten en partners. 
De rol van de raden verschuift bij het opstellen van de nieuwe 
strategische samenwerkingsagenda (2019-2022) van de achterkant 
naar de achterkant én voorkant van het proces. De sturende rol van de 
raden zal worden vergroot door voor de start kaders en spelregels 
voor het proces vast te stellen.” 
Karla Oosting (regiosecretaris) en Esther Lans (griffier Amersfoort) 
delen graag hun kennis en ervaring over de betrokkenheid van de raad 
bij regionale samenwerking. 

 
 
 



 

 
 
Kop van Noord-Holland:  
“Gemeenten krijgen niet alleen te maken met een verbreding en 
verdieping van hun takenpakket, maar ook met de regionalisering van 
het lokale bestuur. De ene keer is deze samenwerking ingegeven door 
(verandering van) wetgeving, zoals bij de jeugdzorg. De andere keer 
door lokale en regionale overwegingen, bijvoorbeeld om de regio 
sociaaleconomische te profileren.” 
Zo werken de vier gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, 
Schagen en Texel samen in de Regionale Raadscommissie Noordkop 
(RRN). Ook bekend als Slim Samenwerken bij de Kop. Co Wiskerke 
(raadslid Schagen) en Wim Groot (raadslid Hollands Kroon) vinden het 
leuk om hun ervaringen met u te delen. 

 
West-Friesland:  
“Regionale samenwerking is onontkoombaar en de intentie daartoe is 
uitgesproken in het door de zeven raden vastgestelde voorstel “De 
Raden aan Zet”. Op een informele wijze komen de raden vijf á zes keer 
per jaar bijeen en worden zij bijgepraat over regionale 
aangelegenheden. Dit kan betrekking hebben op de zogenoemde vrije 
regionale samenwerking met het Pact van Westfriesland (de regionaal 
geformuleerde ambities) als basis, dan wel de verplichte regionale 
samenwerking, waarbij de gemeenschappelijke regelingen centraal 
staan.  
Beeldvorming en oriëntatie staan voorop, evenals het nadrukkelijk 
uitgesproken principe dat besluitvorming uitsluitend op lokaal niveau 
plaatsvindt. De raden hebben onlangs uitgesproken dat de 
bijeenkomsten wel doorontwikkeld moeten worden naar een 2.0-
versie.“ 
Jan Commandeur (griffier Drechterland) en Matthijs van der Horst 
(beleidsmedewerker regionale zaken Hoorn), nemen u graag mee in 
deze Westfriese ontwikkelingen.   
 

21.45 uur  Plenaire terugkoppeling en afsluiting 
We bespreken wat u het meest is bijgebleven en hoe we nu verder 
gaan. 

 
22.00 uur   Nieuwjaarsborrel Regio Alkmaar  
 
22.45 uur   Einde 
 

 


