Raadsinformatieavond/Raadsconferentie Regio Alkmaar
Woensdag 7 november voor alle gemeenteraadsleden Regio Alkmaar
Locatie: AFAS Stadion, Kees Kist zaal 5 en 6
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 avond
Regionale samenwerking is in ontwikkeling. Grote (integrale) thema’s vragen steeds vaker
om een gezamenlijke aanpak vanwege de omvang van de operatie en de behoefte aan een
sterkere positionering naar andere partijen. Vanuit een sterk profiel en concrete focus
kunnen we sterker naar buiten treden.
Burgemeester Romeyn, vice-voorzitter Coördinatieteam, schetst het proces van de
Focusagenda: welke stappen zijn reeds gezet, waar staan we nu en welke liggen nog voor
ons. Het doel van deze avond is u inzicht te geven in de huidige stand van zaken en we
vragen u hierin mee te denken. Op deze avond staat de inhoud centraal (wat is de focus van
onze samenwerking?), op 9 januari 2019 de vorm (wat is de rol van de raad en hoe worden u
en uw collega-raadsleden goed betrokken bij de samenwerking?). Op basis van het gehele
traject stellen we de Focusagenda op, deze komt begin 2019 ter vaststelling naar de raden.
19.45 uur stand van zaken Focusagenda
De portefeuillehouders willen graag uw inbreng en zich gesteund voelen in de te maken
keuzen. Op een drietal onderwerpen gaat een portefeuillehouder na een korte presentatie
(stand van zaken en het voorstel voor de komende 4 jaar) met u in gesprek over o.a. welke
concrete acties u voorziet, waaraan u prioriteit geeft en welke randvoorwaarden u wilt
meegeven.
•
•
•

Wonen: bestuurlijk trekker Paul Verbruggen
Bereikbaarheid: bestuurlijk trekker Monique Stam
Energietransitie: namens de portefeuillehouders Falgun Binnendijk

21.30 uur Mentimeter
Via een smartphone of tablet kunt u uw prioriteiten, randvoorwaarden en gewenste
resultaten van de samenwerking in Regio Alkmaar aan ons meegeven.
22.00 uur borrel
Einde raadsavond uiterlijk om 22.30 uur

