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Auteur Hendriksen, A. 
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Kernboodschap De vijf hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda zijn uitgewerkt in het 

werkplan Zuid- Kennemerland. Een vijftig procent versie van dit werkplan is op 19 

mei besproken met de Raden Zuid-Kennemerland en op 11 mei 2021 ter 

informatie voorgelegd aan het college. De Raden hebben aangegeven zich in de 

negen in het werkplan opgenomen projecten en de gemaakte inhoudelijke keuzes 

te kunnen vinden. Wel is verzocht om de verbanden tussen projecten in het 

definitieve concept duidelijker aan te geven en te benoemen welke bestuurlijk te 

maken keuzes hieruit te verwachten zijn. Zoals op 19 mei aan de Raden is 

toegezegd, is het werkplan nu uitgewerkt in een definitief concept, dat wederom 

met de Raden besproken wordt. Indien de Raden aangeven zich in dit werkplan te 

kunnen vinden, wordt daarna het werkplan voor formele besluitvorming in de 

afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd. Voorafgaand aan de radenbijeenkomst 

van 15 september wordt het concept werkplan ter informatie toegezonden aan 

het college. Wethouder Berkhout en wethouder Meijs zijn als trekker van de Zuid-

Kennemer Agenda bij de uitwerking betrokken.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Vaststellen Zuid-Kennemer Agenda: januari 2020. 

Besluit College  

d.d. 7 september 2021 

1. Het college neemt kennis van de conceptversie van het werkplan Zuid-

Kennemerland dat op 15 september 2021 ter bespreking aan de Raden Zuid-

Kennemerland wordt voorgelegd en stelt de informatienota vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

De Zuid-Kennemer Agenda wordt uitgewerkt in een werkplan voor de periode 2021 -2023. Dit 

gebeurt op basis van de governance Zuid-Kennemerland in nauwe afstemming met de Raden. Een 

aanzet van het werkplan (vijftig procent versie) is op 19 mei jl. met de raden Zuid-Kennemerland 

besproken. De Raden hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de inhoudelijke keuzes en in de 

negen in het werkplan opgenomen projecten die daaruit naar voren komen. Wel hebben de raden 

aangegeven de verbanden tussen de projecten duidelijker te willen zien en ook op te nemen waar 

afzonderlijke projecten elkaar versterken, dan wel waar deze ‘botsen’ en bestuurlijke keuzes aan de 

orde komen bij de verdere uitwerking. Dit is nu opgenomen in het definitieve concept van het 

werkplan, dat op 15 september aanvullend op de eerder besproken aanzet, met de Raden wordt 

besproken. 

 

2.  Besluit college. 

Het college neemt kennis van de conceptversie van het werkplan Zuid-Kennemerland dat op 15 

september 2021 ter bespreking aan de Raden Zuid-Kennemerland wordt voorgelegd en stelt de 

informatienota vast. 

 

3. Beoogd resultaat 

Vanuit de bespreking met de raden Zuid-Kennemerland wordt een beeld verkregen of de 

opmerkingen uit de eerdere bespreking op 19 mei afdoende in het concept van het werkplan zijn 

verwerkt. Daarbij wordt aan de raden gevraagd of de nu voorliggende concept versie kan worden 

uitgewerkt in een definitief voorstel dat ter besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten wordt 

voorgelegd. 

 

4. Argumenten  

(1) Op alle vijf hoofdopgaven zijn projecten in het werkplan opgenomen 

De Raden onderschrijven de keuze om in het werkplan voor alle vijf hoofdopgaven uit de Zuid-

Kennemer Agenda de meest urgente projecten op te nemen en bijvoorbeeld niet de inhoud op een 

enkele hoofdopgave uit de Zuid-Kennemer Agenda beperkt te houden. 

 

(2) In het werkplan zijn alleen projecten opgenomen die de Zuid-Kennemer Agenda als basis hebben. 

Niet opgenomen zijn de projecten die rond regionale samenwerking al in uitvoering zijn. Bijvoorbeeld 

de inzet die nu al rond bereikbaarheid wordt gegeven binnen de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, of de projecten waarop nu al in MRA verband uitwerking plaats 

heeft.  

 

(3) De samenhang tussen de negen projecten is opgenomen 

Per project is aangegeven waar een samenhang ligt met andere projecten die vanuit het werkplan 

worden uitgewerkt. Waar projecten elkaar kunnen versterken, maar vooral ook waar bestuurlijke 
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keuzes en afwegingen tussen voorstellen bij de uitwerking aan de orde komen. Deze afwegingen 

zullen indien aan de orde, op basis van de uitwerking in de komende jaren aan de Raden worden 

voorgelegd. Hiervoor is in het nu voorliggende concept een apart hoofdstuk, hoofdstuk 8, 

opgenomen. 

 

(4) Uitwerking heeft plaats overeenkomstig de nieuwe governance structuur Zuid-Kennemerland 

Op 9 juli jl. is het convenant bestuurlijke samenwerking Zuid-Kennemerland door de vier 

burgemeesters ondertekend. Dit convenant geeft de basis voor de uitwerking van het werkplan en 

de manier waarop de Raden Zuid-Kennemerland hierbij betrokken worden. Voor alle projecten is in 

het werkplan opgenomen op welk moment een uitwerking daarvan in de komende twee jaar met de 

Raden besproken zal worden.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Dit concept werkplan is vooraf met de bestuurlijke trekkers van de Zuid-Kennemer Agenda 

besproken. In dit stadium zijn er geen risico’s te benoemen.  

 

Financiële kanttekening:  

De projecten worden door de betrokken afdelingen in de periode 2021 -2022 opgepakt. Voor een 

aantal projecten geldt dat er, los van de inzet vanuit de afdelingen, aanvullend financiële gevolgen 

aan de orde kunnen zijn voor bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Dit is nu nog niet aan te geven en 

het vinden van dekking daarvoor is onderdeel van de project uitwerking. Een project dat afhankelijk 

is van bijdragen van derden, kan alleen worden afgerond als die bijdrage er ook komt.  

 

6. Uitvoering  

Na bespreking van het werkplan met de gezamenlijke raden Zuid-Kennemerland op 15 september en 

ervan uit gaande dat de Raden in dit werkplan voldoende basis zien om de formele besluitvorming in 

gang te zetten, wordt de volgende vervolgprocedure aangehouden: 

 

Oktober 2021: het werkplan wordt ter definitieve besluitvorming voorgelegd via een 

raadsvoordracht aan de gemeenteraad. De projecten worden in uitvoering genomen en in 2022 

afzonderlijk aan de raden voorgelegd. 

Begin 2023: het werkplan wordt naar de stand van zaken van de uitwerking van de opgenomen 

projecten zoals op dat moment zichtbaar, zo nodig geactualiseerd naar een versie 2023 /2025. 

Finale Besluitvorming over een project dat vanuit dit werkplan wordt uitgewerkt, heeft afzonderlijk 

per project plaats.  

 

7. Bijlage 

- Concept versie werkplan Zuid-Kennemerland zoals op 1 september 2021 aan de Raden Zuid-

Kennemerland is toegezonden voor bespreking op 15 september 2021.  

 


