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College van B&W
Geachte leden van de raad,
Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe
Strategische Agenda. Een deel hiervan komt via een Dialoog – in samenspraak
met de samenleving – tot stand. Begin 2019 hebben de raden van de negen
deelnemende gemeenten besloten om de dialoog te voeren over drie
onderwerpen: Kwalitatieve Woningbouw, Inclusieve Arbeidsmarkt en
Energietransitie en duurzaamheid. In de periode daarna hebben de dialoogsessies
plaatsgevonden. De dialoogsessies zijn nu afgerond. Elke dialooggroep heeft een
aantal documenten met voorstellen opgeleverd.
Met de gemeenteraden is afgesproken dat de voorstellen van de dialooggroepen
per beleidsterrein ongewijzigd naar de negen raden zullen gaan. Het is uiteindelijk
aan de negen raden om te besluiten of de voorstellen van de dialooggroepen op
de Strategische Agenda geplaatst moeten worden. Het plaatsen van een
onderwerp op de SA betekent nadrukkelijk niet dat het ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd, maar alleen dat we aan de slag gaan om per voorstel de haalbaarheid
te onderzoeken en een belangenafweging te doen. Daarbij zal o.a. gekeken
worden naar stakeholders, draagvlak, financiën en de diverse (andere) belangen
die spelen. Daarna volgt een concreet voorstel om iets wel of niet daadwerkelijk op
te pakken. Want dat laatste kan ook.
Overigens is het goed om te weten dat er een (cultuur)verschil zit tussen de
Strategische Agenda’s van FoodValley en van Regio Amersfoort. In FoodValley
wordt eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan alvorens de stukken op de
Strategische Agenda te plaatsen, in Regio Amersfoort worden onderwerpen op de
agenda geplaatst om daarna de haalbaarheid te onderzoeken.

Welke documenten zijn bijgevoegd:
De gemeenteraden wordt gevraagd een besluit te nemen per dialoogonderwerp.
Om die reden zijn per dialoogonderwerp (per beleidsterrein dus) de volgende
documenten aangeleverd voor de besluitvorming:
A. – 1) Een Raadsvoorstel van de Regio
– 2) Een concept Raadsbesluit (afwijkend van de beslispunten uit het raadvoorstel)

B. Een collegeadvies namens de gezamenlijke negen colleges van B&W
C. Een collegeadvies van het college van B&W van Barneveld. Alleen voor
het onderwerp energie is geen collegeadvies toegevoegd (zie verderop
voor een toelichting).
D. De voorstellen van de dialooggroep.
Ad A) Raadsvoorstel en raadsbesluit per dialoogonderwerp

1) Raadsvoorstel
De stuurgroep van de Regio Amersfoort heeft per dialoogonderwerp een
raadsvoorstel opgesteld. De stuurgroep biedt de drie raadsvoorstellen aan
de negen gemeenteraden aan. De raadsvoorstellen zijn dus niet
opgesteld door het college van B&W van Barneveld.

2) Concept Raadsbesluit
Het college van B&W van Barneveld heeft per dialoogonderwerp een
concept raadsbesluit geformuleerd, dat aansluit bij het advies van het college van B&W van Barneveld (zie de toelichting bij C).
Ad B) Collegeadvies per dialoogonderwerp namens de gezamenlijke negen
colleges van B&W
Op 14 november 2019 hebben de negen colleges van B&W vergadert over de
drie raadsvoorstellen. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een gezamenlijk
collegeadvies per dialoogonderwerp. De Regio biedt deze drie gezamenlijke
collegevoorstellen aan de negen gemeenteraden aan. De gezamenlijke
collegeadviezen wijken op sommige onderwerpen af van de raadsvoorstellen.
Ad C) Collegeadviezen van het college van B&W van Barneveld
Niet alle colleges waren het over alles eens. Om die reden hebben de
afzonderlijke colleges van elke gemeente aanvullend nog de mogelijkheid om een
eigen collegeadvies voor de eigen raad te maken. Het college van B&W van
Barneveld heeft ervoor gekozen om voor de dialoogonderwerpen Wonen en
Arbeidsmarkt een advies uit te brengen aan de gemeenteraad van Barneveld.
Deze twee collegeadviezen gaan elk in op:
de vraag in welke mate onze raad akkoord zou moeten gaan met de
beslispunten in het raadsvoorstel van het betreffende beleidsterrein;
het gezamenlijke college-advies van de negen gezamenlijke colleges uit
de regio. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het college van Barneveld het op
onderdelen eens is met het gezamenlijke advies, maar het kan ook zijn
het college van Barnveld (op onderdelen) een afwijkende mening heeft.
Het college van Barneveld heeft besloten om voor het dialoogonderwerp Energie
geen collegevoorstel te maken. Voor Energie is het advies van het college van
Barneveld om niet mee te doen aan het vervolg van dit traject van de
Strategische Agenda van de Regio Amersfoort, omdat Barneveld op dit
beleidsterrein al meedoet met FoodValley.
Ad D) De voorstellen van de dialooggroepen
In elke dialooggroep zaten stakeholders uit de samenleving. De dialooggroepen
hebben voorstellen opgesteld, die aan de raden worden aangeboden. Per
dialooggroep zijn de volgende documenten aangeleverd:
een document met een de toetsing aan de kaders;
een document met daarin een duiding van de voorstellen;
een themaboek waarin de voorstellen staan;
voor het onderwerp Energie & duurzaamheid een actieplan en
voor het onderwerp Wonen een krant.

Tot slot
Aan uw raad wordt nu gevraagd om per dialoogonderwerp te bepalen welke
voorstellen op de Strategische Agenda geplaatst worden. Zoals hiervoor al
aangegeven betekent het plaatsen van een onderwerp op de Strategische
Agenda nadrukkelijk niet dat de voorstellen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Eerst zal per voorstel onderzoek gedaan worden naar haalbaarheid,
uitvoerbaarheid en financiën. Hierbij heeft de raad uiteraard ook de mogelijkheid
om te bepalen om niet mee te doen aan bepaalde onderwerpen of voorstellen.

