Concept BESLUITENLIJST van de vergadering van de Regiegroep IJmond
Maandag 18 mei 2015 van 17.00 tot 18.00 uur in Heemskerk (B&W-kamer)
Aanwezig zijn de leden: dhr. Weerwind (vz), Beverwijk (dhr. Ossel, mw Van den Berg, dhr. Berghuis),
Heemskerk (mw. Baltus, dhr. Kolenbrander, dhr. Hues), Velsen (mw. Eggermont, mw. Vos, dhr.
Kwant, dhr. Ockeloen), secretaris (dhr. Overbeek).
1. Opening en mededelingen.
Afwezig zijn de leden: dhr. Middelhoff (Beverwijk), dhr. Rozemeijer (Heemskerk) en contact
gemeentesecretarissen (dhr. Radstake).
Geen mededelingen
2. Vaststellen concept Besluitenlijst Regiegroep IJmond 30 maart 2015
Besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Rondvraag
Mevrouw Vos verzoekt om meer inhoudelijke aandacht (aangeven wat er precies is gebeurd)
voor de onderwerpen die beschreven worden in de Nieuwsbrief IJmondcommissie. De heer
Overbeek meldt dat er door de griffiers aan wordt gewerkt om meer diepgang in de artikelen
te krijgen, tevens dat iedere IJmondcommissie een Nieuwsbrief verschijnt.
4. Strategische Agenda IJmond

De heer Ossel meldt namens de burgemeesters dat er een gezamenlijke
collegevergadering is geweest op 12 mei jl. Daar is aangegeven dat de stukken die
voorliggen een goede start zijn, en dat op basis van deze huidige documenten een
nieuw document wordt opgesteld met daarin opgenomen waarom we dit willen doen,
en waar we heen willen. Daardoor zullen de onderwerpen meer gelijksoortig worden
beschreven (abstractieniveau gelijktrekken), en daardoor ook in een context worden
geplaatst. Eind juni wordt dit document door de gezamenlijke colleges besproken. In
dit document wordt ook de regionale veiligheidsagenda opgenomen. In totaliteit
dient het een concreet document voor behandeling in de IJmondcommissie en de
gemeenteraden te worden. Tot slot wordt gemeld dat na de zomer ook de colleges
een eigen bijeenkomst over de cultuuraspecten zullen hebben. In de vorige
Regiegroep is afgesproken om dit ook met de raden te doen.
Voorgesteld wordt om het nieuwe stuk dat op 30 juni door de gezamenlijke colleges
wordt vastgesteld direct naar alle raadsleden in de IJmond te zenden voor
behandeling.
Een discussie over de stukken en het proces volgt. De aanwezigen maken
verschillende ondersteunende opmerkingen over het ‘gelopen’ proces en ten behoeve
van de volgende stappen van het proces. Aangegeven wordt dat er aandacht voor
dient te komen, zodat de raden met het ‘nieuwe’ document aan de inwoners kunnen
‘aangeven wat we te bieden hebben aan de gemeenschap als het gaat om
samenwerking, wat is de meerwaarde’. Het is daarbij aan de raden zelf om
strategisch te kijken naar wat als eerste dient te worden opgepakt (wat zijn de
prioriteiten). Het geheel wordt gekenmerkt als een groeiproces. De aanwezigen
merken op dat het belangrijk is dat de raden vanaf het begin betrokken zijn en ook
blijven bij dit proces. Verzocht wordt om de twee aparte cultuurprocessen van de
raden en colleges op een verstandige wijze bij elkaar te houden. Er zijn mooie
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voorbeelden in het land (recent de BEL-gemeenten) waarbij gewerkt is met enquêtes
onder raadsleden.
De voorliggende stukken zijn een werkdocument. Op het verzoek een versnelling in
het proces aan te brengen wordt het voorstel overgenomen om het nieuwe document
direct na 30 juni naar alle raadsleden in de IJmond te sturen en om de
agendacommissie te vragen om de IJmondcommissie van 22 september te vervroegen
naar begin september.
5. Memo aanvullingen op memo aanbevelingen IJmondcommissie
De heer Overbeek geeft een korte inleiding, en merkt op dat het stuk nog wordt aangevuld
met de data en onderwerpen van de IJmondcommissies van 2015.
De aanwezigen bespreken het stuk. Verzocht wordt om een toevoeging bij punt 2, over
moties en amendementen, om de mogelijkheid van afstemming in een extra schorsing van de
IJmondcommissie (in een zaaltje apart) of vooraf op te nemen. Dit om meer mogelijkheden
voor politieke afstemming te creëren. Het verzoek om met de vergaderlocatie van de
IJmondcommissie te gaan rouleren wordt door de regiegroep overgenomen. Dit om ook
burgers beter bij IJmond(-ontwikkelingen) te betrekken. Hoe dit vorm dient te krijgen is aan
de agendacommissie.
Afgesproken wordt het laatste stuk op de genoemde punten aan te vullen en de twee stukken
met het ‘nieuwe’ document ‘Strategische Agenda IJmond’ direct na 30 juni naar alle
raadsleden in de IJmond te verzenden.

6. Processtappen
Deze zijn al eerder bij de agendapunten 4 en 5 vastgesteld.
7. Volgende bijeenkomsten voor en t.b.v. de IJmondcommissie
 Volgende datum van de Regiegroep IJmond: 17 augustus 2015 om 17.00 uur in
Heemskerk
8. Einde

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regiegroep - doel
De regiegroep IJmond is ingesteld om te komen met voorstellen (en begeleiding) voor verdere
verbetering van de samenwerking. Verzocht is om te komen met een uitgewerkt voorstel voor een
samenwerkingsvorm en een gezamenlijke inhoudelijke overlegagenda, zoals in het Plan van Aanpak
vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten is benoemd (najaar 2013).
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regiegroep - samenstelling
De regiegroep IJmond bestaat uit de leden: Voorzitter (dhr. Weerwind), Beverwijk (dhr. Ossel, mw.
Van den Berg, dhr. Berghuis, dhr. Middelhoff), Heemskerk (mw. Baltus, dhr. Kolenbrander, dhr.
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Rozemeijer, dhr. Hues), Velsen (mw. Eggermont, dhr. Kwant, dhr. Ockeloen, mw. Vos), contact
gemeentesecretarissen (dhr. Beijk), secretaris (dhr. Overbeek). De gemeentesecretarissen en griffiers
van de 4 gemeenten ontvangen agenda en verslag via de mail in de cc.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regiegroep - communicatie
Deze besluitenlijst gaat, zoals afgesproken, naar alle gemeentesecretarissen en raadsgriffiers, ook
naar de gemeentesecretaris en raadsgriffier van Uitgeest. Deze functionarissen zorgen voor de
verzending naar raads- of collegeleden.
Algemene lijn: raad en college continu en adequaat op de hoogte te houden.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regiegroep - data (tevens data IJmondcommissie)
Regiegroep IJmond in 2015 op 17 augustus, 12 oktober 2015
IJmondcommissie in 2015 op 22 september en 17 november 2015
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Agendacommissie IJmondcommissie
De agendacommissie IJmond, tevens voorzitters, bestaat uit: leden Beverwijk (dhr. Ferraro, plv. mw.
Makbouli), leden Heemskerk (dhr. Romeijnders, plv. dhr. Stam), leden Velsen (mw. Kat, plv mw.
Dreijer). De griffiers van de 4 gemeenten ontvangen agenda en verslag via de mail in de cc.
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