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Dinsdag 20 augustus 2013

: Gemeenteraden regio Alkmaar
: Coördinatie team regio Alkmaar
: griffiers

onderwerp

: Kaderstelling samenwerking regio Alkmaar

Hieronder treft u links in het schema de kaderstellende vragen aan die voorafgaand aan elke
samenwerking gesteld en beantwoord moeten worden door de gemeenteraad.
Hieronder in de rechter kolom zijn de antwoorden weergegeven voor de strategische regionale
samenwerking binnen regio Alkmaar.
Strategische regionale samenwerking is er op gericht de regio te versterken.
Alles wat daarvoor nodig is, zowel direct als in de randvoorwaardelijke sfeer valt onder deze strategische
regionale samenwerking.
Het gaat om zaken als goede bereikbaarheid van de regio, inspelen op demografische ontwikkelingen,
afstemming met bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen. In de regio een scholingsaanbod
hebben dat is afgestemd op de vraag vanuit de sterkste economische pijlers in de regio, een goed woonen leef klimaat binnen de regio organiseren, afgestemd op behoefte van onze burgers, maar ook een goed
vestigingsklimaat hebben voor bedrijven.
Waar het in deze memo over strategische regionale samenwerking niet over gaat:
Deze memo en kader stellende vragen gaan niet over projecten met betrekking tot bedrijfsvoering en
uitvoering (al zit daar soms ook een strategische keus aan vast). Deze onderwerpen en de samenwerking
daarop worden separaat aan u voorgelegd.
U zult steeds opnieuw op de drie kader stellende vragen een afweging moeten maken.
De input vanuit de raden voor het Regiobeeld Regio Alkmaar 2025 moet antwoord gaan geven op de
vraag waar expliciete aandacht aan besteed gaat worden. Ook de vragen “Welke spelregels gaan we
hanteren in de samenwerking?” en “Welke procesafspraken gaan we maken?” zijn onderdeel van het
Regiobeeld Regio Alkmaar 2025 .
Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober aanstaande krijgt u volop gelegenheid om uw input voor de regionale
samenwerking te geven.

Kader stellende vraag

Wat is de
meerwaarde van
(deze)
samenwerking ?

Wat is het doel
van de(ze)
samenwerking?

Met wie kunnen
we dat doel het
beste bereiken?

Welke vorm kiezen
we daarvoor?

Antwoord voor de strategische samenwerking















Samenwerken kan goed zijn voor ons
allemaal
Vertrouwen , respect, waardering en
gunnen
gevoel, samen doen, urgentie
Regio Alkmaar strategisch versterken:
economisch een aantrekkelijke regio zijn
voor mens en bedrijf om in te wonen,
werken en recreëren
Een partner zijn van “formaat”in
Haarlem, Den Haag en Brussel
In ieder geval met de acht gemeenten
van Regio Alkmaar.
Samen met de Kop van Noord Holland
en West Friesland vormen we de regio
Noord Holland Noord.

Lean en Mean georganiseerde
samenwerking (dus alle besluiten in de
eigen gemeente (college of
gemeenteraad) nemen en geen apart
orgaan oprichten) volstaat voor de
strategische samenwerking
Geen AB-DB structuur; wel een
coördinatie (coördinatie team) en
afstemming (aan de regiotafel)

