Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 6 juli 2022
Datum: woensdag 6 juli 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Castricum

Samenwerken op regionaal niveau
Alle gemeenten, provincies en andere overheden werken samen aan maatschappelijke
opgaven. Samenwerken biedt vaak schaalvoordelen, meer expertise en minder risico.
Bovendien houden de huidige complexe opgaven zich niet aan bestuurlijke grenzen. Dan ligt
de oplossing in de regio.
Regionale samenwerking is noodzakelijk, maar leidt ook tot vragen als:





Gemeenten: met welke partners en in welke vorm is samenwerking het meest
passend? Hoe houden wij als gemeente(raad) voldoende grip op de samenwerking?
Samenwerkingsverbanden: (hoe) worden schaalvoordelen daadwerkelijk
gerealiseerd? Doen wij als samenwerkingsverband de goede dingen en doen we de
dingen goed?
Stelsel: wat is de positie van regio’s in het huis van Thorbecke? Is het huidige stelsel
wel houdbaar, met het oog op democratische legitimatie en bestuurlijke drukte?

Op deze avond besteden we aandacht aan de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, wat dat betekent voor raden en raadsleden en welke rol zij daarin kunnen
vervullen. Dat geldt ook voor regionale netwerksamenwerking. Hoe zit dat in elkaar, en
welke besluiten worden daar genomen? Is er dan wel mandaat? En hoe houden we daar als
gemeenten dan grip op?
U treft als bijlage in elk geval aan de rapportage van de regionale raadsledenwerkgroep in
de verwachting dat deze werkgroep weer spoedig haar rol kan oppakken.
Na een plenair algemeen deel kunt u daarover doorpraten in de deelsessie over regionaal
samenwerken onder leiding van John Bijl (directeur Periklesinstituut).

In deelsessie 2 wordt u bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de
Focusagenda, en in deelsessie 3 hoort u de laatste stand van zaken met betrekking tot het
sociaal domein.

Programma

19.10 – 19.30: Inloop met koffie en thee
19.30 – 19.35: Welkom en toelichting op programma door
Anja Schouten (burgemeester gemeente Alkmaar)
19.35 – 19.40: Stand van zaken met betrekking tot Regionale Raadsledenwerkgroep door
Jasper John (voorzitter Regionale Raadsledenwerkgroep)
19.40 – 20.00: Wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen door Toon Mans
(burgemeester gemeente Castricum)
20.00 – 20.30: Regionaal samenwerken in een netwerkomgeving, de rol van de eigen raad
door John Bijl (directeur Periklesinstituut)
20.45 – 21.45: Deelsessies
Deelsessie 1:
Regionale samenwerking (o.l.v. John Bijl)
Wat is de betekenis van regionale samenwerking, en wat vraagt dat van raden en raadsleden?
Deelsessie 2:
Focusagenda (o.l.v. Nico van Ginkel)
Waar staan we met de uitvoering van de Focusagenda, en welke uitdagingen komen op ons af?
Deelsessie 3:
Sociaal Domein (Margriet Zondervan, Jan Holman, Peter Soorsma, Rosanna van Wonderen)
 Regionale inkoopafdeling
 Regionaal programma Wmo
 Regionaal programma Jeugd
 Regionaal programma onderwijs
22.00: Afronding door Anja Schouten

