CONCEPT BESTUURSCONVENANT REGIO ALKMAAR
20210521

PARTIJEN:
1.

De Gemeente Alkmaar, gevestigd; Langestraat 97, 1811 JD Alkmaar, in dezen op grond van
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door ___________________,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgermeester en wethouders
d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
2.

De Gemeente Bergen, gevestigd; Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar, in dezen op grond
van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd
door___________________, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgermeester en wethouders d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
3.

De Gemeente Castricum, gevestigd; Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum, in dezen op grond
van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door
___________________, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgermeester en wethouders d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
4.

De Gemeente Heerhugowaard, gevestigd; Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, of wettelijk
rechtsopvolger, in dezen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door _________________, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college van burgermeester en wethouders d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
5.

De Gemeente Heiloo, gevestigd; Raadhuisplein 1, 1851 JL Heiloo, in dezen op grond van
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door __________________,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgermeester en wethouders
d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
6.

De Gemeente Langedijk, gevestigd; Vroedschap 1, 1722 G Zuid-Scharwoude, of wettelijk
rechtsopvolger, in dezen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ___________________, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college van burgermeester en wethouders d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

en/of
7.

De Gemeente Uitgeest, gevestigd; Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest, in dezen op grond van
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door ___________________,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgermeester en wethouders
d.d. , verder te noemen: ‘Gemeente’.

elk van de Gemeenten onder 1 t/m 7 hierna afzonderlijk te noemen Gemeente en gezamenlijk te
noemen ´Gemeenten´ dan wel ‘Partijen’;

OVERWEGENDE DAT:
•
•
•
•
•
•

Gemeenten al enige tijd met elkaar praktijkervaring hebben opgedaan met
netwerksamenwerking in de Regio Alkmaar;
Gemeenten behoefte hebben aan duurzame en effectieve vormen van strategische
samenwerking om beleidsdoelen van regionale betekenis te realiseren;
Deze samenwerking flexibel moet zijn, zodat onderwerpen en/of projecten kunnen worden
toegevoegd of geschrapt;
De komende jaren in ieder geval samenwerking plaatsvindt op de focuspunten wonen,
bereikbaarheid en energie-innovatie;
Het vormgeven van een samenwerkingsstructuur voor gemeenten in de Regio Alkmaar
gewenst is met het oog op transparantie, voortgang en evaluatie;
Gemeenten met het oog op deze samenwerking een bestuursconvenant met elkaar wensen
aan te gaan, waarin een aantal basisafspraken over de wijze van samenwerken zijn
vastgelegd.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1
Begrippen
In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
a.
Regio Alkmaar: de samenwerkende gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest, of wettelijke rechtsopvolgers, verder:
Gemeenten;
b.
C7: (de bijeenkomsten van) de 7 colleges van B&W van de Gemeenten;
c.
Stuurgroep: het overleg tussen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Gemeenten;
d.
Regio Raadswerkgroep: werkgroep bestaande uit raadsleden van de deelnemende
gemeenten met ondersteuning vanuit de (gezamenlijke) griffies.
e.
Bestuurlijke trekkers Focusagenda: bestuurder van één van de Gemeenten die interne
trekker en externe vertegenwoordiger is voor een focuspunt van de Regio Alkmaar;
f.
GS7: het overleg van de 7 gemeentesecretarissen van de Gemeenten;
g.
Regioteam: ambtelijk opgavegericht team dat vormgeeft aan de invulling van de focusagenda
in de Regio Alkmaar in samenwerking met de lokale ambtelijke inzet, onder leiding van de
Regiosecretaris;
h.
Regioambassadeurs: bestuursadviseur c.q. strategisch adviseur regionale samenwerking die
overkoepelende onderwerpen kan doorgeleiden binnen de eigen organisatie en de eigen
bestuurders hierover kan adviseren; elke werkorganisatie heeft tenminste één ambassadeur.
i.
Focusagenda: de strategische samenwerkingsagenda van de Regio Alkmaar.
j.
Daily Urban System: het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen
(woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen.
Artikel 2
Doel en focuspunten
1.
Gemeenten onderschrijven de inzet op integrale ontwikkeling van de regio, zoals die is
neergelegd in de Focusagenda en zetten zich ervoor in om de uitvoering ter hand te nemen.
2.
De samenwerking in de Regio Alkmaar is met het vaststellen van de Focusagenda 2019
primair gericht op de volgende focuspunten: wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie.
3.
Doel van dit convenant is de intensivering van de strategische beleidsmatige samenwerking
die wordt gerealiseerd door:
a. het bieden van een overlegstructuur;
b. het gezamenlijk vormgeven aan lobby en netwerkactiviteiten;

4.

c. het opstellen, vaststellen en uitvoeren van strategische uitvoeringsplannen m.b.t. de
hierboven genoemde focuspunten;
Gemeenten kunnen, indien daartoe besloten wordt, ook andere beleidsmatige
samenwerking onderbrengen onder de werking van dit Convenant. Een besluit daartoe wordt
genomen door de colleges op voorstel van de Stuurgroep.

Artikel 3
De samenwerking
Gemeenten werken (strategisch) samen op de gebieden van de Focusagenda, waarbij zij:
1. hun eigen beleid afstemmen op de Focusagenda;
2. gezamenlijk optreden met het regionale belang voor ogen;
3. bestaande samenwerkingsverbanden en afspraken respecteren;
4. gezamenlijk oplossingen zoeken voor gerezen problemen;
5. elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen
gemeentegrenzen, die het regionaal belang of het belang van een van de andere gemeenten
raken;
6. zoveel mogelijk als eenheid naar buiten treden;
7. onderlinge concurrentie, die nadelig is voor realisatie van de Focusagenda, vermijden;
8. zich inspannen de regionale strategische uitvoeringsagenda’s van de Focuspunten te
realiseren;
9. gezamenlijk en afzonderlijk zorgdragen voor het verwerven van de benodigde financiële
middelen;
10. relevante externe partners, maatschappelijke instellingen, marktpartijen en bedrijven,
betrekken bij de realisatie van de in de Focusagenda neergelegde speerpunten c.q. de
uitvoeringsagenda;
11. afzonderlijk en gezamenlijk zorgdragen voor een goede communicatie met inwoners en
externe partners;
12. zorgdragen voor de belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
niveau.
Artikel 4
C7
1.
Twee tot viermaal per jaar komen de 7 colleges van burgemeester en wethouders bijeen
voor een strategische bijeenkomst van de Regio Alkmaar. Hiervoor worden alle leden van de
colleges uitgenodigd ten behoeve van beeldvorming en oordeelsvorming over de inhoud
en/of voortgang van de samenwerking.
2.
De stuurgroep stelt de agenda van deze bijeenkomsten vast; op basis van de agenda kunnen
andere partijen op uitnodiging aanschuiven.
3.
Het voorzitterschap van de C7 wordt vervuld door de burgemeester van de gemeente
Alkmaar.
Artikel 5
Stuurgroep
1.
De colleges van burgemeester en wethouders vaardigen een bestuurlijk vertegenwoordiger
af in de Stuurgroep; 1 namens de gemeente Alkmaar, 2 namens de BUCH-gemeenten en 1
namens de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.
2.
De Stuurgroep vergadert in beginsel elke maand. Het voorzitterschap van de Stuurgroep
wordt vervuld door de burgemeester van de gemeente Alkmaar.
3.
De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de regie op de samenwerking, de interne processen
en financiën en de externe vertegenwoordiging namens de Regio Alkmaar.
4.
De Stuurgroep is, voor wat betreft de overige samenwerking, voor zover niet anders
georganiseerd, het scharnier waarlangs het proces m.b.t. regionale samenwerking wordt
teruggekoppeld.

5.
6.
7.

De Stuurgroep kent twee vaste adviseurs: een gemeentesecretaris namens de G7 en de
regiosecretaris.
De regiosecretaris zorgt in samenwerking met de regioambassadeurs voor tijdige
terugkoppeling van stuurgroep vergaderingen aan de burgemeesters die niet deelnemen aan
dit overleg.
De bestuurlijke trekkers Focusagenda, alsmede een (door henzelf te kiezen) raadsgriffier en
de voorzitter van de Regio Raadswerkgroep sluiten aan bij de Stuurgroep op basis van de
agenda.

Artikel 6
Bestuurlijk overleg
1.
Portefeuillehouders houden periodiek bestuurlijke overleggen over de onderscheiden
beleidsterreinen wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie. Frequentie, inhoud, werkwijze
en voorzitterschap worden in dit bestuurlijk overleg zelf geregeld.
2.
Bij voorkeur wordt de eerste woensdag van de maand vrijgehouden in de bestuurlijke
agenda’s voor regionaal bestuurlijk overleg.
Artikel 7
Verplichtingen colleges
1.
De voorstellen van de Stuurgroep worden ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges.
2.
Ieder college is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan zijn gemeenteraad.
3.
De colleges verplichten zich de gemeenteraden actief betrokken te houden bij de
samenwerking.
4.
Colleges spannen zich in om regionale voorstellen en beslispunten uniform en gelijktijdig
voor te leggen aan de gemeenteraden. Dit laat onverlet dat de binnen de betreffende
gemeenten geldende procedures gevolgd worden en de mogelijkheid om een eigen lokale
motivatie aan het voorstel of beslispunt toe te voegen rekening houdend met de eigen
gemeentelijke kaders en ambities. Een college of gemeenteraad kan een vertegenwoordiging
van het Regioteam ter ondersteuning uitnodigen.
5.
De gezamenlijke gemeenteraden worden eens per kwartaal door de colleges op de hoogte
gesteld van de voortgang van de focusagenda d.m.v. een door het Regioteam opgestelde
Nieuwsbrief.
6.
De verplichtingen die het college onder gevolg van de Gemeentewet of enige andere wet
heeft jegens de gemeenteraad blijven onverminderd van kracht.
Artikel 8
Regio Raadswerkgroep
1.
Met een (tijdelijke) regio raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden uit iedere gemeente,
wordt nadere invulling gegeven aan de rol en betrokkenheid van de raden in de toekomst.
2.
De Regio Raadswerkgroep bereidt twee maal per jaar (januari en juli), samen met het
Regioteam, een bijeenkomst voor met betrekking tot de voortgang en/of andere
onderwerpen betreffende de Focusagenda.
3.
De Regio Raadswerkgroep kan via de Stuurgroep onderwerpen procesmatig agenderen die
aandacht van de regio Alkmaar behoeven.
Artikel 9
GS7
1.
In de G7 hebben de gemeentesecretarissen van de Gemeenten zitting.
2.
De GS7 kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen voor een periode
van twee jaar.
3.
De GS7 is ambtelijk opdrachtgever voor het Regioteam en zorgt (gezamenlijk) voor de
uitvoering en bedrijfsvoering van de Focusagenda. Voor wat betreft de BUCH gemeenten
gebeurt dit in overleg met de directeur van de werkorganisatie BUCH.
4.
Het Regioteam ondersteunt de voorzitter van de GS7 in zijn/haar regisserende en
coördinerende taken.
5.
Namens de GS7 adviseert de voorzitter de Stuurgroep.

Artikel 10
Regioteam
1.
Op regionaal niveau wordt gewerkt met een Regioteam dat de Gemeenten aan de
bestuurlijke tafels ondersteunt, programma’s en projecten leidt, programmasecretariaat
voert, bijeenkomsten organiseert en in algemene zin procesondersteuning levert. Het
regioteam onderhoudt en bouwt een netwerk op in de Gemeenten en met maatschappelijke
platforms.
2.

Het Regioteam bestaat uit 1 regiosecretaris, programmamanagers, en medewerkers
ondersteuning en communicatie.

3.

De leden van het Regioteam worden (rechtspositioneel) ondergebracht bij de gemeente
Alkmaar. Hun kosten worden doorbelast aan het regiobudget, zonder toevoeging van
overheadkosten. Het regioteam is gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Alkmaar.
Het Regioteam kan medewerkers van derden inhuren.
De invulling van functies in het Regioteam vindt plaats door sollicitaties op basis van
vastgestelde functieprofielen.
Personeelsbeleid en regelingen die het Regioteam gebruikt, passen binnen de kaders en
regelingen van de gemeente Alkmaar.

4.
5.
6.

Artikel 11
Ambtelijke ondersteuning
1.
Ambtelijke betrokkenheid vanuit de Gemeenten is essentieel. Daarom zorgen de
gemeentesecretarissen van de Gemeenten voor de beschikbaarheid van voldoende kwaliteit
en capaciteit en inzet vanuit hun eigen organisaties voor de ambtelijke werkgroepen,
projecten en activiteiten ter ontwikkeling en uitwerking van de Focusagenda.
2.
De C7, de Stuurgroep, de bestuurlijke regionale overleggen en de G7 kunnen zich laten
ondersteunen door ambtelijke werkgroepen.
3.
De regioambassadeurs en de regiosecretaris faciliteren de ambtelijke en bestuurlijke
afstemming tussen de netwerkorganisatie en de werkorganisaties.
Artikel 12
Programma’s en projecten
1.
De samenwerking vindt plaats op basis van programmatische en projectmatige
uitgangspunten. De uitwerking van programma’s gebeurt in projecten.
2.

3.

4.

De samenwerking bij programma’s of projecten start altijd op basis van een
bestuursopdracht, die is voorbereid door de Stuurgroep en vastgesteld door de colleges van
de aan het programma c.q. project deelnemende gemeenten. Portefeuillehouders van die
gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Gemeenten, andere overheden dan wel economische of maatschappelijke partners die niet
deelnemen aan dit convenant, kunnen deelnemen aan een samenwerkingsproject door te
participeren in de desbetreffende bestuursopdracht.
De uitvoering van programma’s en projecten wordt gedaan door het Regioteam met
ambtelijke ondersteuning van de deelnemende gemeenten.

Artikel 13
Financiën
1.
Het Regioteam wordt bekostigd uit een door Gemeenten te betalen bijdrage gebaseerd op
het inwoneraantal (=regiobudget). De colleges stellen deze bijdrage jaarlijks op voorstel van
een door de Stuurgroep vast te stellen begroting, vast.
2.
Iedere gemeente betaalt per inwoner een bijdrage, voor 2021 vastgesteld op een bedrag van
€ 3,05 per inwoner per jaar. Artikel 1 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. De

3.

4.
5.
6.

colleges kunnen unaniem besluiten dit bedrag jaarlijks te indexeren (vanaf 2023) of dit
bedrag anderszins te verminderen of te vermeerderen.
De deelnemende gemeenten betalen voor 1 juli van het kalenderjaar waar de begroting
betrekking op heeft hun bijdrage, bedoeld in het tweede lid, aan de gemeente
Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard voldoet de facturen die worden ingediend
met betrekking tot kosten voor de samenwerking.
De Stuurgroep stelt uiterlijk 15 april in het jaar volgend op het jaar van verantwoording deze
verantwoording vast.
Voor de dekking van te maken uitvoeringskosten (procesgeld) wordt per bestuursopdracht,
op programmaniveau of op projectniveau, voorstellen gedaan aan de Stuurgroep, die
hierover besluiten kan nemen namens de colleges.
De regiosecretaris krijgt het mandaat over het regiobudget.

Artikel 14
Voortgang en evaluatie
1.
Het Regioteam maakt maandelijks een (kort) voortgangsverslag ten behoeve van de
Stuurgroep.
2.
Eind 2022 wordt de eerste evaluatie van de samenwerking op basis van dit
bestuursconvenant uitgevoerd. Vervolgens vindt iedere vier jaar een evaluatie van de
samenwerking plaats.
3.
Deze evaluatie richt zich tenminste op de bestuurlijke samenwerking, de behaalde resultaten,
de organisatorische ondersteuning en de benodigde financiële bijdrage.
Artikel 15
Toetreding
1. Aan dit bestuursconvenant kunnen uitsluitend gemeenten deelnemen die behoren tot de
provincie Noord-Holland en in het daily urban system van de Regio Alkmaar liggen.
2. De Stuurgroep doet voorstellen aan de colleges met betrekking tot de toetreding van nieuwe
gemeenten. Toetreding vergt unanieme instemming.
3. Een toetredende gemeente onderschrijft de uitgangspunten als genoemd in artikel 2 en
accepteert door ondertekening van dit bestuursconvenant de overige voorwaarden die gelden
voor de samenwerking. Een toetredende gemeente gaat eveneens akkoord met de geldende
begroting, werkplannen en andere relevante beleidsdocumenten.
Artikel 16
Wijziging
De Stuurgroep Focusagenda doet, indien gewenst, voorstellen tot wijziging van dit
bestuursconvenant aan de C7.
Artikel 17
Opzegging
1. Ieder college kan besluiten tot het opzeggen van dit bestuursconvenant. Het college neemt eerst
een principebesluit en deelt dit besluit mee aan de Stuurgroep.
2. De Stuurgroep doet voorstellen met betrekking tot de beoogde opzegging aan de deelnemende
colleges. De Stuurgroep doet deze voorstellen binnen drie maanden nadat het college zijn
kennisgeving als bedoeld in het eerste lid heeft gedaan. Uitgangspunt is dat een opzeggende
gemeente de reeds aangegane financiële verplichtingen, met een bepaalde afbouw in de
bijdrage, nog drie jaar volgend op de opzegging doorbetaalt.
3. De doorbetaling van de aangegane financiële verplichting, bedoeld in het tweede lid, als volgt
worden afgebouwd:
a. Het eerste jaar na opzegging 100% doorbetaling;
b. Het tweede jaar na opzegging 70% doorbetaling;
c. Het derde jaar na opzegging 40% doorbetaling.

4. Het college dat wenst op te zeggen neemt binnen zes maanden na het voorstel van de
Stuurgroep een definitief besluit omtrent de opzegging.
5. De opzegging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot opzegging, als
bedoeld in het vierde lid.
Artikel 18
Geschillen
1. Op dit bestuursconvenant is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen van dit bestuursconvenant
tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan.
3. Een geschil over dit bestuursconvenant wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de
deelnemende gemeenten dit in een aangetekende brief aan alle andere deelnemende
gemeenten kenbaar maakt. Alsdan verrichten de deelnemende gemeenten naar redelijkheid en
billijkheid alle inspanning om het geschil minnelijk op te lossen.
4. Geschillen die voortvloeien uit dit bestuursconvenant worden zoveel mogelijk in onderling
overleg opgelost. De Stuurgroep neemt hierbij het voortouw.
Artikel 19
Inwerkingtreding en looptijd
1. Dit bestuursconvenant treedt in werking op de dag waarop het laatste college tot aangaan
van dit convenant heeft besloten.
2. Het convenant wordt aangegaan tot in elk geval 2026, waarna besloten of en in welke vorm
dit convenant gewijzigd.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN ZEVENVOUD ONDERTEKEND:
Gemeente Alkmaar,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)
Gemeente Bergen,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)
Gemeente Castricum,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)
Gemeente Heerhugowaard,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)
Gemeente Heiloo,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)

Gemeente Langedijk,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)
Gemeente Uitgeest,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………………… handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
……………….………….. (datum) , ………………………………………….……………..……………(handtekening)

