Overdracht Regio Alkmaar voor raadsleden
Binnen Regio Alkmaar wordt op tal van terreinen en niveaus met elkaar samengewerkt. In
onderstaande tekst zullen we de hoofdlijnen voor de raden schetsen. Voor meer informatie
verwijzen we graag naar de website www.regioalkmaar.nl.
Regionale raadsavonden
De regionale raadsavonden vinden in 2018 plaats op een vijftal avonden (zie onderstaand
overzicht). Daarnaast is er nog een jaarlijkse Regiodag (3 oktober) waarop vaak het programma al
halverwege de middag start. In principe vinden deze avonden plaats op de eerste woensdag van
de maand, de zogenaamde regiowoensdag. Eind mei is hiervan afgeweken om zo goed mogelijk
aan te sluiten op het besluitvormingsproces voor de jaarstukken van de GR-en in de 7 gemeenten.
2018

Locatie

Voorlopige planning onderwerpen

7 februari

Castricum

• Regio’s vanuit het perspectief van het Rijk
(ir. Ad Schoof van Directie Regio Ministerie LNV en EZK)
• Regio Alkmaar: wat hebben we bereikt en waar gaan we naar toe?
(bestuurlijk trekkers en Coördinatieteam Regio Alkmaar)

4 april

Cultuurkoepel
Heiloo

30 mei

Heerhugowaard

Eerste kennismaking van (nieuwe) raadsleden met elkaar en met het
regionaal samenwerken. Diederik Samsom (HVC) spreekt de raadsleden toe
over duurzaamheid en GR-en verzorgen een informatieve pitch en stands.
In ronde tafelsessies met (financiële betrokkenen van) GR-en worden de
jaarrekeningen en begrotingen van de GR-en besproken. Raadsleden
kunnen informatie inwinnen en eventueel samen nadenken over de
zienswijze of komen tot gelijkluidende amendementen en moties.

4 juli

Langedijk

3 oktober

ntb

Extra avond op verzoek van griffiers over Gemeentefinanciën (daarnaast
ruimte voor 1 uur ten behoeve van de Evaluatie toeristische visie)
Regiodag 2018: Focusagenda Regio Alkmaar

7 november

Langedijk

Focusagenda en parallelsessies ondermijning en toerisme

In bovenstaand overzicht ziet u nadrukkelijk de term Focusagenda naar voren komen. U zult in de
loop van 2018 betrokken worden bij de totstandkoming van dit instrument. Voortbouwend op reeds
bestaande documenten worden het profiel en de focus bepaald van onze regionale samenwerking.
Ook worden de bijpassende organisatievorm, bestuurlijke aansturing en benodigde ambtelijke
capaciteit vastgelegd. Zo kunnen we in de toekomst met één gezicht naar buiten treden en wordt
duidelijk welke gezamenlijke speerpunten we de komende jaren oppakken.
De griffiers zijn eigenaar van de regionale raadsavonden, de regiosecretaris adviseert. Daarnaast
ontvangen de griffiers en/of Regio Alkmaar met enige regelmaat verzoeken van bijvoorbeeld
gemeenschappelijke regelingen of de gezamenlijke portefeuillehouders die de raden willen
informeren. Deze extra avonden worden door de partijen zelf georganiseerd, in afstemming met de
griffiers en de regiosecretaris. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 5 september waarop de voorlopige
agenda de onderwerpen Greenport NHN en energietransitie bevat. U wordt twee weken
voorafgaand aan de avond geïnformeerd over het definitieve programma.

PORA op regiowoensdag
De Portefeuillehouders spreken elkaar iedere eerste woensdag van de maand in één van de
gemeentehuizen in het Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar (PORA). Het overleg is
ingedeeld in twee blokken voor optimale onderlinge wisselwerking en een integrale benadering (zie
onderstaand overzicht). Van ieder PORA zijn de agenda en een verslag op hoofdlijnen, het PORA
Journaal, beschikbaar via de website van Regio Alkmaar.

Coördinatieteam
Het Coördinatieteam Regio Alkmaar bestaat uit de voorzitter van de regionale samenwerking
(burgemeester Bruinooge van Alkmaar), de vicevoorzitter (burgemeester Romeyn van Heiloo), een
drietal wethouders, een afgevaardigde vanuit de griffiekring Regio Alkmaar en de regiosecretaris.
Het coördinatieteam regelt de ondersteuning van de regionale samenwerking. Zij faciliteert en
regisseert het proces van de samenwerking binnen de regio door informatiebeheer, organiseren
van ontmoeting, inspiratie en inhoud. Dit team heeft een belangrijke rol in het signaleren van
knelpunten en het faciliteren van de oplossing.
Meer informatie:
Voor meer informatie over Regio Alkmaar verwijzen we u naar:
• De website van Regio Alkmaar (www.regioalkmaar.nl) bevat veel informatie, o.a. over de
werkwijze, de regionale raadsavonden en de PORA’s. Nieuwsberichten worden hier
gedeeld, maar ook belangrijke documenten als het Jaarplan 2018, het Regiobeeld 2025,
het regionaal omgevingsbeeld Diversiteit als troef en meer informatie over de regio NoordHolland Noord.
• Via de app van Regio Alkmaar (te downloaden via Appstore en Android Play) staat Regio
Alkmaar in direct contact met de raadsleden. Nieuwsberichten, verslagen en agenda’s
worden gedeeld via dit medium.
• Regio Alkmaar is ook bereikbaar via twitter.
• De regiosecretaris (Debbie Bruinsma) is bereikbaar via mail d.bruinsma@regioalkmaar.nl
en telefonisch 06-4662 8184.

