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Voorgesteld besluit
1. De Strategische IJmond Agenda vast te stellen als leidraad voor nog intensievere
samenwerking in de IJmond, met als toekomstperspectief:
“Door de versterking van de regionale samenwerking zijn we effectiever in het beantwoorden
van maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen, en zijn we goed instaat
om resultaten te boeken voor onze inwoners. Met de Strategische IJmond Agenda zetten we
een belangrijke volgende stap in de regionale samenwerking in de IJmond. We gaan een
volgende fase in, naar een nog intensievere en nauwere samenwerking in de IJmond. De
Strategische IJmond Agenda is hiervoor het kompas. De Strategische IJmond Agenda behelst
het volledige spectrum, van sociaal-maatschappelijk, economisch en fysiek tot dienstverlening
en openbare orde en veiligheid. Het is dan ook een agenda voor de IJmondcommissie en de
gemeenteraden. De IJmond-colleges geven er uitvoering aan, vandaar de IJmondiale
Werkagenda.
Door samenwerken simpelweg te doen leren we, en beleven we deze ook werkelijk. Voor
succesvolle regionale samenwerking zijn houding, gedrag en vertrouwen cruciaal. Daarom
hebben we in de komende fase ook uitdrukkelijk aandacht voor de ‘cultuur-aspecten’ van de
IJmondiale samenwerking. Daarmee staat de komende fase in het teken zowel van ‘doen’ –
uitvoeren van de agenda, regionaal samenwerken ervaren en er van leren – als van ‘cultuur’.
We hebben het vertrouwen dat dit leidt tot groeiend onderling vertrouwen en respect,
erkenning van de meerwaarde in samenwerking en groeiende gemeenschappelijkheid over
het beeld hoe de IJmond in de toekomst bestuurlijk wordt georganiseerd. Daarom starten we
nu ook direct met het verkennen van de mogelijkheden en vormen daarin. Op deze manier zijn
we voorbereid op de volgende fase, waarin we de structuur van bestuurlijke samenwerking
maken die het best past bij de IJmond. We zijn voornemens om hier in het najaar van 2016
een besluit over te nemen.”

2. Kennis te nemen van de IJmondiale Werkagenda, waarmee de IJmond-colleges uitvoering
geven aan de Strategische IJmond Agenda die de IJmond-raden vaststellen.

3. Jaarlijks de voortgang en actualisatie van de Strategische IJmond Agenda te bespreken in
IJmond-verband.

Eerdere besluiten
geen

Motivering van het besluit
In IJmondiaal verband (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) zijn de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet in de regionale samenwerking. De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk
en Velsen hebben al diverse richtinggevende en kaderstellende documenten vastgesteld,
zoals de mobiliteitsvisie, de visie luchtkwaliteit, MRA-agenda van de IJmond, samen
optrekken in het kader van de decentralisaties.
Het kansenonderzoek van 2013 heeft geholpen bij het vormgeven van de IJmondiale
samenwerking. Mooi voorbeeld is ook de IJmondcommissie waarin de IJmondgemeenteraden gezamenlijk regionale vraagstukken bespreken. Getracht wordt de
slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de IJmond te verstevigen. Nu wordt in het
kader van de IJmondiale samenwerking een meerjarige koers uitgezet. Met de Strategische
IJmond Agenda hebben we hiervoor een kompas. We realiseren ons dat de posities van de
IJmond-gemeente op punten verschillend zijn, maar duidelijk is dat het in het belang van
inwoners, bedrijfsleven en organisaties is dat de IJmond-samenwerking versterkt wordt.
Immers, hierdoor zijn we effectiever in het beantwoorden van maatschappelijke
vraagstukken die op regionale schaal spelen. Ook de afzonderlijke coalitieakkoorden van de
drie IJmondgemeenten spreken zich uit voor verdere regionale samenwerking.
De functie van de Strategische IJmond Agenda is meerledig. Ten eerste geeft deze agenda
focus aan de regionale samenwerking. Er wordt gericht een tiental onderwerpen benoemd
die de IJmond-samenwerking zullen versterken en versnellen. Tegelijkertijd zorgt de agenda
voor overzicht. Door meer samen te werken, wordt ervaring opgebouwd, en leren we elkaar
nog beter kennen en begrijpen. Tevens is de agenda een communicatiedocument. Op basis
hiervan kunnen de IJmondgemeenten aan inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties duidelijk maken hoe zij de regionale samenwerking vormgeven, en welke
richting deze heeft. De agenda is een ‘levende agenda’, dat wil zeggen dat in de loop der tijd
agendapunten uitgevoerd zullen zijn, en er ook weer agendapunten aan toe zullen worden
gevoegd. En het is mogelijk dat agendapunten door ontwikkelingen eerder aan de orde
zullen zijn dan nu met jaartallen ter indicatie staat aangegeven.
Beoogde consequenties van het besluit
Versterken van de samenwerking in de IJmond, zodat we effectiever zijn in het
beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen.
Financiële consequenties
De komende fase van de IJmondsamenwerking vraagt extra inspanningen. De colleges
zullen daarvoor een IJmondiaal werkbudget instellen, voor zaken als ‘Verkennen Structuur’
en ‘Communicatie’. Uitgangspunt is om dit IJmondiaal werkbudget uit bestaande budgetten
te dekken.
Inspraak, participatie etc.
geen

Verdere procedure – uitvoering

De colleges geven middels de IJmondiale Werkagenda uitvoering aan de richtinggevende
Strategische IJmond Agenda. Jaarlijks wordt de voortgang en actualisatie van de
Strategische IJmond Agenda besproken in IJmond-verband.
De colleges komen – in afstemming met de griffies – met een voorstel voor aanpak van de
verkenning naar de mogelijkheden en vormen van de structuur van bestuurlijke samenwerking
maken die het best past bij de IJmond.
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