Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 7 februari 2018 voor (kandidaat)gemeenteraadsleden Regio Alkmaar
Locatie: Raadszaal Gemeente Castricum
Aanvang: 19.30 uur (om 19.00 uur informatiebijeenkomst Geestmerambacht)

PROGRAMMA
19.00 uur aanvang informatiebijeenkomst Geestmerambacht
Voor de raadsleden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk is er
voorafgaand aan de regionale raadsinformatieavond een korte bijeenkomst over uittreding en
transitie. Het Recreatieschap draagt zorg voor verzending van de uitnodiging en eventuele
documenten.

19.30 uur Aanvang regionale raadinformatieavond
Kort welkom voor alle raadsleden en kandidaatraadsleden van Regio Alkmaar.

19.35 uur Regio’s vanuit het perspectief van het Rijk
De heer Ad Schoof (Directie Regio van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geeft u graag een inkijkje in het perspectief op regio’s
vanuit het Rijk. Mede door het regeerakkoord en ontwikkelingen als de energietransitie, gaan de
regio’s in Nederland een steeds grotere rol spelen in de werkwijze van het Rijk. De heer Schoof
vertelt over deze verschuiving en gaat met u in gesprek.

20.30 uur Regio Alkmaar: wat hebben we bereikt en waar gaan we naar toe?
In het recent vastgestelde Jaarplan Regio Alkmaar 2018 (zie website www.regioalkmaar.nl) hebben
we u inzicht gegeven in de behaalde resultaten in 2017 en de plannen voor 2018. Dit plan is
opgesteld binnen de kaders van het Regiobeeld 2025 en vanuit het door bestuurders ervaren belang
van regionaal samenwerken en de behoefte aan voortzetting van lopende zaken. Na de verkiezingen
kunnen de (nieuwe) raden en colleges zich hierover uitspreken.
Bestuurlijke trekkers nemen u op deze avond in een korte pitch mee in enkele onderwerpen waarop
we nauw samenwerken (o.a. huisvesting statushouders, toerisme, energie/duurzaamheid en
beschermd wonen). Zij geven inzicht in de behaalde successen van Regio Alkmaar in de afgelopen 4
jaar, welke uitdagingen ze voorzien in de toekomst en waar mogelijk welke startdocumenten of tips
ze hebben voor de komende 4 jaar. Ten slotte schetst het Coördinatieteam Regio Alkmaar kort welke
stappen voorbereid worden, zodat nieuwe colleges en raden optimaal kunnen voortbouwen op de
reeds behaalde successen.

21.30 uur Borrel
Na afloop is er een borrel om samen een periode van 4 jaar samenwerken in Regio Alkmaar af te
sluiten. Wij bedanken u voor uw inbreng!

Einde avond uiterlijk 22.00 uur

