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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 goed te keuren;
in te stemmen met de focus benoemde agendapunten;
de benodigde financiële bijdrage voor 2019 te verwerken in de eerste tussenrapportage 2019 en
de financiële bijdrage voor de jaren daarna op te nemen in de Kadernota 2020-2023.

Inleiding
De Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 is gereed voor besluitvorming. De Focusagenda is het
resultaat van een proces dat een jaar geleden begon met de wens om de bestaande samenwerking
strategisch te versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van krachten om de
regio sterker te positioneren. De agenda brengt focus en geeft richting aan de regionale
samenwerking voor de periode 2019-2022.
Beoogd resultaat
De bestaande samenwerking in Regio Alkmaar op strategisch niveau verbeteren.
Argumenten
1.1 De inhoud van de Focusagenda past binnen het ingezette beleid
We bouwen voort op wat er al is en de inhoud is leidend: in het proces dat we hebben
doorlopen én de Focusagenda zelf. In diverse bijeenkomsten met bestuurders, raadsleden en
ambtenaren in wisselende samenstellingen is de Focusagenda tot stand gekomen. We
hebben de keuze voor de drie focuspunten extern laten toetsen en voorzien van een eerste
uitwerking. De conclusie was duidelijk: “de gekozen focuspunten zullen werken als
schragende domeinen én vliegwiel voor de regio”. De resultaten van de toetsing zijn
vervolgens verwerkt in de Focusagenda.
Op basis van de inhoud is een voorstel gedaan voor de bijbehorende governance- en
uitvoeringsstructuur. Enkele onderdelen van de governancestructuur worden de komende
maanden nog nader uitgewerkt. Uiteindelijk zijn de financiële gevolgen geschetst. Dit geheel
vormt samen onze Focusagenda, de regionale strategische samenwerkingsagenda.
1.2 De focuspunten als schragende domeinen die bijdragen aan het ‘verleidelijk perspectief’
Het omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ schetst een verleidelijk perspectief: een ambitie en
visie voor onze regio en was daarmee een uitgangspunt voor dit proces. Diverse documenten
beschrijven het economisch profiel van onze regio als toerisme, agribusiness en innovatief
energycluster. Dit uitgangspunt is in het doorlopen traject bevestigd. Om het ‘verleidelijk
perspectief’ en de economische pijlers - de onderscheidende kwaliteiten van de regio- te
realiseren, dienen de randvoorwaarden op orde te zijn.

Dat zijn de drie focuspunten, de zogenaamde schragende domeinen:
- Bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van onze
economie en het zorgt ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor burgers en

-

-

bedrijven om zich te vestigen. De regio vormt daarmee het scharnierpunt tussen MRA en
Noord-Holland Noord;
Wonen. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en daardoor het aantrekken/realiseren van
(nieuwe) aanwas, leidt tot het op peil blijven van het voorzieningenniveau en zorgt
duurzaam voor een florerende economie (o.a. ook door aanwas/versterken potentiële
beroepsbevolking).
Energie-innovatie. Er is een noodzaak om in te zetten op duurzame energie, gelet op de
ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd ligt hier voor de regio een kans
door in te zetten op de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam energycluster. Dit
vergroot de aantrekkelijkheid van de regio.

1.3 De Focusagenda als vliegwiel
De Focusagenda verbindt de ambities en behoeften die er op verschillende niveaus spelen en
bepaalt welke keuzes we maken en hoe wij ons bewegen in het krachtenveld. Per focuspunt
bepalen we hoe onze ambities aansluiten op de ambities die op andere niveaus zijn
opgetekend en welke samenwerking en bestuurlijke afstemming nodig is om het verschil te
maken.
De drie focuspunten staan niet op zichzelf. Er zit een nauwe relatie tussen de thema’s.
Investeren in het ene focuspunt of project leidt ook tot groei en effect op één of meer van de
andere thema’s. Om deze synergie op de projecten en in de regio daadwerkelijk te realiseren,
is behoefte aan integrale sturing op de drie focuspunten en daarmee aan een nauwe
afstemming tussen de programma’s.
De drie focuspunten dienen als vliegwiel en hebben effect op het realiseren van andere
thema’s/onderwerpen en daarmee ultimo aan het verleidelijk perspectief. Ontwikkelingen op
de drie thema’s leggen de basis voor de toekomst; zij dienen als vliegwiel om de ambities van
de regio te realiseren.
Kanttekeningen
1.1 Er zijn andere focuspunten mogelijk
De colleges hebben gekozen voor een drietal focuspunten. Uiteraard is discussie mogelijk of
dit de belangrijkste drie punten zijn. Deze vraag kan altijd worden gesteld, onafhankelijk van
de gekozen focuspunten. In het gezamenlijk doorlopen proces is bewust gekozen voor de drie
focuspunten bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie.
1.2 Een goede governancestructuur, commitment, draagvlak en onderling vertrouwen zijn
essentieel
Voor het laten slagen van de Focusagenda moeten alle colleges in de Regio Alkmaar de
Focusagenda vaststellen. Daarnaast zijn een goede governancestructuur, commitment,
draagvlak en onderling vertrouwen op alle niveaus noodzakelijk voor een goede
samenwerking.
1.3 Voldoende ambtelijke capaciteit
Voor de uitvoering van de Focusagenda is voldoende ambtelijke capaciteit nodig, inclusief de
ambtelijke regie. Het is nu nog niet duidelijk waar de ambtelijke regie op de Focusagenda
wordt belegd en of er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is. In de Voorjaarsnota
wordt dit capaciteitsvraagstuk opgenomen.
3.1

Het is ook mogelijk om de bijdrage aan de Focusagenda integraal af te wegen in de kadernota
De colleges in de Regio Alkmaar stellen echter met de Focusagenda gezamenlijk het beleid
voor de regio vast, waardoor men van elkaar ook een financiële commitment mag verwachten.

Communicatie
Niet van toepassing.
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Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Het is de bedoeling dat in 2019 al de eerste stappen worden gezet en de uitvoering van de
Focusagenda wordt opgepakt. Mede door reservering van het overschot in 2018 kunnen we de
verhoging van het regiobudget dit jaar beperken. Vanaf 2020 gaan we van de huidige € 1,76 per
inwoner naar iets meer dan € 3 per inwoner.
De bijdrage voor 2019 is nog niet volledig in de begroting opgenomen. In de begroting bij de
Focusagenda voor 2019 staat nu een totaal bedrag van € 519.000, terwijl er om € 640.000 wordt
gevraagd. Van iedere deelnemende gemeente wordt dan ook een extra bijdrage gevraagd. Er is een
stijging van de benodigde bijdragen te zien over een periode van 4 jaar. In het verleden heeft een
vertaling van deze bijdrage(n) voor de focusagenda nog niet structureel plaatsgevonden. De financiële
consequenties voor de komende jaren in Langedijk zijn:
-

2019: € 11.435 (Verwerking als autonome ontwikkeling in eerste tussenrapportage 2019);
2020: € 83.700 (Opname als autonome ontwikkeling in kadernota 2020-2023);
2021: € 83.700 (Opname als autonome ontwikkeling in kadernota 2020-2023);
2022: € 83.700 (Opname als autonome ontwikkeling in kadernota 2020-2023);

De dekking vanuit het regiobudget is niet toereikend. En heeft dus gevolgen voor de beschikbare
algemene middelen.
Vervolgstappen
Met behulp van de Focusagenda en de bijbehorende governancestructuur kan er sturing gegeven
worden aan gewenste versterking van de strategische samenwerking. Dit gebeurt o.a. met
bijeenkomsten voor alle colleges van de Regio Alkmaar, een Stuurgroep Focusagenda, door
bestuurlijke trekkers aan te wijzen, een raadswerkgroep, etc.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1

Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2019, nummer 42;

b e s l u i t:

1.
2.
3.

de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 goed te keuren;
in te stemmen met de focus benoemde agendapunten;
de benodigde financiële bijdrage voor 2019 te verwerken in de eerste tussenrapportage 2019 en
de financiële bijdrage voor de jaren daarna op te nemen in de Kadernota 2020-2023.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 mei 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

