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We hebben in de regio in 2014 twee
verkiezingsrondes gehad. Verkiezingstijd is
altijd weer een leuke, maar drukke periode.
In 2014 hebben we grote stappen kunnen
zetten in onze regio. De gemeenteraden
hebben door het vaststellen van het
regiobeeld 2025 een mooi gezamenlijk
vertrekpunt gecreëerd. Daar kunnen we mee
verder, en daar gaan we ook mee verder.
Ik pleit ervoor om in 2015 er letterlijk met
elkaar op uit te gaan: de Regio in, naar
kansrijke en innovatieve bedrijven en
onderwijsinstellingen, om samen deze
ambitie waar te maken.
We weten wat we over tien jaar willen zijn:
een economisch sterke regio, aantrekkelijk
om in te wonen en te recreëren. Daar komen
we alleen als we samen werken in regio
Alkmaar verband en op Noord Holland Noord
niveau.

Het afgelopen jaar hebben we in alle gemeenten
(deels) nieuwe raadsleden en wethouders
gekregen. Ik ben blij dat we het regio Alkmaar
gevoel toch weten vast te houden. Naast de
samenwerking in HAL- en BUCH verband blijft
Regio Alkmaar belangrijk.
De collegae burgemeesters hebben verschillende
keren een inhoudelijk overleg gehad over de
regionale samenwerking. We willen met elkaar
blijven optrekken om de ambitie uit het
regiobeeld 2025 waar te maken. We moeten de
handen uit de mouwen steken om die ambitie
waar te maken. De zeven gemeenten van regio
Alkmaar gaan op weg om via concrete projecten
te werken aan een fijne regio om in te wonen, te
werken en te recreëren.
Dat kan alleen als we dat samen doen, colleges en
gemeentenraden van Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heerhugowaard, Langedijk, Uitgeest
en Heiloo!

2014 is voor mij het jaar geworden van het
Regiobeeld 2025. Negen gemeenteraden
hebben hun akkoord gegeven op de
strategische ambitie voor Regio Alkmaar.
Ik zie het als mijn opdracht om die
strategische ambitie nu “handen en voeten”
te geven. Het mag niet bij papier blijven.
2014 was natuurlijk ook het jaar van twee
rondes gemeenteraad verkiezingen: veel
nieuwe, maar ook vertrouwde in de zeven
gemeenteraden. We zien de
gemeenteraden van Schermer en Graft-De
Rijp als zodanig in 2015 niet meer terug,
maar een aantal gezichten uit die kleine
kernen zien we terug in de nieuwe
gemeenteraad van Alkmaar.
2014 was tot slot ook het jaar van BUCH
waardoor ook de gemeente Uitgeest is
aangehaakt bij de regionale samenwerking
Regio Alkmaar.
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2014 Jaar van het Regiobeeld 2025
Regiobijeenkomsten Rondje Regio
De Regionale bijeenkomsten stonden in dit
jaar in het teken van het Regiobeeld 2025, de
door uw vastgestelde ambitie voor Regio
Alkmaar.
In april waren we te gast in theater Cool in
Heerhugowaard, waar het middagprogramma
in het teken stond van de overdracht van het
Regiobeeld aan de nieuwe raadsleden.
‘s Avonds kreeg u “college” over
samenwerkingsvormen en daarna stond het
samenwerken centraal in interactieve theater
sessie.
In oktober in Cultuurkoepel Heiloo hadden we
een prima bijeenkomst met de drie D’s ende
structuurvisie tijdens plenaire sessies en
diverse “POINTS of INETREST”.
De aanwezige raadsleden kozen
“duurzaamheid” als thema voor 2015. We
zullen via de communicatiekanalen aan u laten
zien wat regio Alkmaar op dit gebied allemaal
doet en in huis heeft.
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Communicatie Regio Alkmaar
Communicatie vanuit de regio naar de
raadsleden is en blijft een belangrijk
aandachtspunt. De raadsleden geven aan dat
gelijktijdig dezelfde informatie ontvangen
vanuit de regio belangrijk is.
Daarom heeft gemeente Alkmaar, samen met
de regio een Regio Alkmaar app ontwikkeld.

Daarmee brengen we iedereen die de app
gedownload heeft op de hoogte van het
laatste nieuws.
Als we agenda’s van de PORA’s plaatsen, of
het PORA Journaal ontvangt u daarvan een
berichtje op uw tablet of smartphone.

Rondje Regio: uw score
In oktober vroegen we aan de deelnemers van de regiodag
hoe de dag werd ervaren. Per onderdeel leverede dat een
mooie score op. Maximale score op de onderdelen was 5
punten. Hiernaast ziet u de score per onderdeel.
Score maandelijkse raadsinformatie avonden
Ook tijdens de maandelijkse raadsinformatieavonden vragen
we regelmatig wat u van deze avonden vindt. De score is
altijd een 7.5 of hoger. Daar zijn we blij mee. U heeft op deze
formulieren ook aangegeven welke onderwerpen u graag
behandeld ziet. Zo kan de regio aan uw informatie behoefte
voldoen.

Pagina 7 van 15

Dit was de opdracht voor 2014:


Regiodag 16 april 2014 met de (nieuwe) raadsleden, griffiers, bestuurders en
gemeentesecretarissen. gerealiseerd



Bestuurlijke ronde langs nieuwe colleges voor inventarisatie wensen organisatie regionale
samenwerking. gerealiseerd



Gezamenlijke college vergadering regionale samenwerking mei-juni



Voorbereiden van de nieuwe subsidie trance 2014-2020 vanuit Europa gerealiseerd



Bestuurlijke kalender en jaarkalender aan de gemeenteraden aanbieden gerealiseerd



Opstellen “hoe werken we in regio Alkmaar?”, een handreiking voor de samenwerking
gerealiseerd



Regioavond in oktober 2014 gerealiseerd



Nieuwsbrieven (minimaal 10 per jaar) met PORA Journaal en andere informatie over onze
regionale samenwerking gerealiseerd
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Website Regio Alkmaar vullen met bruikbare informatie voor u gerealiseerd

Wat hebben we bereikt?
 Het regiobeeld 2025 is vastgesteld en in “hard copy” verspreid onder de raadsleden. De gezamenlijke ambitie voor
Regio Alkmaar is een feit. Daarmee is een belangrijke basis gelegd onder de regionale samenwerking;
 Er is een bestuurlijke kalender opgesteld om de projecten die bijdragen aan de ambitie die in het regiobeeld 2025 is
opgenomen inzichtelijk te maken voor de raadsleden.
 De uitvoering van deze bestuurlijke kalender ligt bij de Portefeuillehoudersoverleggen op de Regiowoensdag;
 19 maart 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen, behalve in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer;
 De nieuwe raadsleden zijn opgenomen in de “Wie is wie?” Van www.regioAlkmaar.nl;
 Er is een regio Alkmaar app ontwikkeld en in gebruik genomen;
 In april was de regiodag in theater Cool en werd het Regiobeeld 2025 overgedragen aan de “nieuwe” raden;
 In oktober de regioavond in Heiloo, met als dagvoorzitter Laurens ter Horst;
 Na afloop van die avond is het regiobeeld 2025 “hard copy uitgedeeld” en er is een uittreksel gemaakt van het
regiobeeld 2025. Daarmee kunt u gemakkelijk in gesprek gaan over de ambitie van regio Alkmaar;
 Iedere eerste woensdag van de maand is er een regiowoensdag gehouden;
 De dag na die Regio woensdag is altijd een PORA Journaal opgesteld;
 PORA journaal en presentaties worden verspreid via www.regioalkmaar.nl en de “regioalkmaarapp”
 We sluiten de regiowoensdag altijd af met een maandelijkse raadsinformatie avond. Onderwerpen komen uit de
bestuurlijke kalender of vanuit de raden zelf, via de griffiers;
 Er zijn dit jaar bijna 15 digitale nieuwsbrieven verzonden met informatie over de regionale samenwerking
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 Gedeputeerden mevrouw Sweet en mevrouw Geldhof zijn meerdere keren te gast geweest op de regiowoensdag;
 De Regionale bestuurlijke kalender is in 2014 bijna twee-maandelijks ge-update;
 Er is een overzicht van de besluitvorming voor de drie D’s opgesteld en verspreid;
 De regiocoördinatoren en de secretaris hebben 10x per jaar overleg;
 Er zijn dit jaar twee overleggen van de burgemeesters geweest in het teken van de regionale samenwerking;
 Er is een overzicht gemaakt voor de secretarissen van de ambtelijke ondersteuning;
 Er is op 21 november op verzoek van de raadsleden een bustour langs kansrijke bedrijven in de regio
georganiseerd;
 Een derde jaars student politicologie van de UvA in Amsterdam heeft twee maanden stage gelopen bij regio
Alkmaar;
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Opening Regiodag 1 oktober 2014 Cultuurkoepel Heiloo
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Inhoudelijke
2014terugblik
Financieel
Begroot 2014

werkelijk 2014

Kosten secretaris

€ 59.000

€ 61.124

Regiodag voorjaar

€ 25.000

€ 17.260

Studie, inspiratie en onderzoek

€ 7.500

Drukwerk

Uitgaven

gemeente

bijdrage 2015

Alkmaar

€ 37.130

Bergen

€ 10.582

€ 710

Castricum

€ 12.001

€ 1.500

€ 625

Heiloo

raadsleden bijenkomst najaar

€ 5.000

€ 9.779

Heerhugowaard

Onvoorzien

€ 2.000

€ 1.142

Langedijk

werkzaamheden voortvloeiend uit T-11

€ 7.280

€ 5.796

Uitgeest

totaal

€ 107.280

€ 96.437

De werkzaamheden voor de regionale samenwerking zijn ruim
binnen budget uitgevoerd. Het budget voor de regionale
samenwerking is structureel in uw begroting opgenomen.
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota ontvangt u een
voorstel voor vorming en bestemming van het projectenbudget
Regiobeeld 2025.

1

T-1 is het begrotingsjaar min 1. In dit geval: 2014-1= 2013
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€ 7.882
€ 18.452
€ 9.383
€ 4.570

totaal

€ 100.00

saldo T-1

€ 10.843

Te besteden 2015

€ 110.843

De bijdrage voor 2015 is berekend naar
rato van het aantal inwoners per gemeente
per 1-1-2014.

Duurzaamheid
Op 1 oktober 2014 kozen de aanwezige
raadsleden door middel van stemmen
op diverse thema’s voor het thema
Duurzaamheid.
In 2015 zal het thema Duurzaamheid in
de communicatie over Regio Alkmaar
een hoofdrol spelen.
In 2016 zullen we het thema Werk
extra onder de aandacht brengen.
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Op weg naar 2025
Wat staat ons te doen in 2015 om de doelstellingen voor regio Alkmaar in 2025 te bereiken:



Projectenbudget Regiobeeld 2025: voorstel tijdens de voorjaarsnota.



Concrete projecten koppelen aan het regiobeeld 2025.



Een tweede bustour met raadsleden langs kansrijke bedrijven.



Halfjaarlijkse regiobijeenkomsten in teken van de gezamenlijke ambitie: Regiodag 1 april 2015; Regiodag 30
september 2015.



Regiobeeld 2025, de Bestuurlijke kalender, de regiowoensdagen en de maandelijkse raadsinformatieavonden
hebben een directe koppeling.



Doorontwikkeling werkwijze regiowoensdagen: blok sociaal en blok ruimte.



PORA Journaal van de regiowoensdag blijft behouden, maar verslaglegging Regiowoensdag wordt ook
gemoderniseerd.



Informatie via website, APP, facebook en twitter. De digitale nieuwsbrief verdwijnt medio 2015.



Thema Duurzaamheid in de spot lights.
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Regio Akmaar App op mobile en
www.regioalkmaar.nl

Colofon
Tekst: A. Verburg
Foto’s: diversen
Oplage: 30
Beschikbaar via: www.regioalkmaar.nl
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