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Aanleiding
In de afgelopen maanden is gewerkt aan een strategische ambitie voor Regio Alkmaar. Deze ambitie voor de is
ingevuld door de gemeenteraden en opgeschreven in het Regiobeeld 2025. Dit proces nadert zijn einde in de
vaststelling van dit Regiobeeld 2025. Na de vaststelling, die steeds is gepland vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, zal op 16 april 2014 deze ambitie aan de nieuwe gemeenteraden
worden overgedragen voor verdere uitwerking in jaarplannen en projecten.

Proces en gemaakte afspraken
Om te komen tot een door de gemeenteraden gedragen document ten behoeve van de borging van
de strategische regionale samenwerking is een intensief proces doorlopen. Hieronder treft u een
samenvatting aan van de processtappen. Voor de documenten en presentaties van de diverse
bijeenkomsten verwijs ik u graag naar http://www.regioalkmaar.nl/page/regiobeeld-2025.php
Klankbordgroep 1, februari 2013
Door de VNG ondersteunde eerste bijeenkomst van de klankbordgroep waarin uit elke gemeente twee
raadsleden aan hebben deelgenomen. De vier kaderstellende vragen worden geïntroduceerd. Deze
vragen zouden door de raad beantwoord moeten worden voorafgaand aan iedere intergemeentelijke
(regionale) samenwerking.
Regiodag, april 2013
De VNG introduceert de kaderstellende vragen onder het brede publiek van raadsleden en
bestuurders. Er wordt gediscussieerd over het proces en de rol van de raad. De raad is aan zet!
Klankbordgroep 2, juni 2013
De klankbordgroep wordt het eens over het voorleggen van de vragen en concept antwoorden voor de
strategische regionale samenwerking.
Deze strategische vragen en antwoorden worden samen met een startnotitie regiobeeld voorgelegd
aan de acht gemeenteraden tussen augustus en oktober 2013. In de startnotitie is het proces
opgenomen tot aan vaststelling van het regiobeeld voor de verkiezingen van maart 2014.
Regioavond 9 oktober 2013
De meeste gemeenteraden hebben de kaderstellende vragen en antwoorden behandeld en akkoord
verklaard, sommige met enige wijzigingen of aanvullingen. De motie vanuit de gemeente
Heerhugowaard om ook het sociaal domein in het regiobeeld op te nemen wordt waar dat nog kan
meegenomen in de behandeling. De motie wordt op 9 oktober zelf toegelicht door mevrouw Trijntje
Johanna Visser, van de Christen Unie. Op deze avond wordt de input opgehaald vanuit de raadsleden
voor de inhoud van het Regiobeeld 2025.
Na afloop van de avond wordt een Regiokrant Regio Alkmaar aangeboden aan alle raadsleden met
het verslag van de avond, de opgehaalde input en het proces om te komen tot vaststelling van het
Regiobeeld 2025.
Aanbieden regiobeeld klankbordgroep
In de periode tot 1 november is het concept van de tekst voorgelegd aan de deelnemers van het
coördinatie team en de klankbordgroep. De reacties van de deelnemers aan beide gremia zijn
verwerkt.

Aanbieden zienswijze gemeenteraden
Op 15 november 2013 is het concept Regiobeeld 2025 aangeboden aan de griffiers met het verzoek
het regiobeeld voor te leggen aan de gemeenteraden en de zienswijze te verzamelen voor 31
december 2013, zoals in het proces vooraf is aangekondigd.
In onderstaand een schematische weergave van de behandeling in de gemeenten.
De gemeenten Castricum, Graft-De Rijp en Schermer hebben de zienswijze opgehaald in de tweede
week van januari. Gemeenteraad van Alkmaar krijgt het concept voor zienswijze in de commissie op
23 januari 2014.
Aanbieden definitief
Conform de gemaakte afspraken (mail 13 december 2013) ontvangt u het definitief van het
Regiobeeld 2025, de zienswijze van de gemeenten die het concept hebben behandeld en dit memo
op 15 januari 2014.
De raden van Bergen en Heerhugowaard hebben gekozen voor behandeling na verkiezingen.
U ontvangt het Regiobeeld 2025 direct via uw griffie, het is immers "het stuk van de raden zelf".
De colleges ontvangen het definitief vastgestelde regiobeeld 2025 nadat het door de 8 gemeente
raden is vastgesteld.
U wordt gevraagd het document aan de gemeenteraden voor te leggen met het verzoek het volgende
te besluiten:
Gelet op het raadsvoorstel d.d. 15 januari 2014;
Gelezen de ontvangen zienswijzen van Alkmaar d.d. 24 januari 2014
Besluit de gemeenteraad


Het regiobeeld 2025 vast te stellen;
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