Begroting Foodvalley
Vragen CDA fractie
1. Wat is het verschil tussen regio Foodvalley en Foodvalley.nl?
Regio Foodvalley ondersteunt de samenwerking tussen acht gemeenten én de samenwerking
met de regionale ondernemers en de onderwijs- en kennisinstellingen. Foodvalley NL is een
andere organisatie waar voedselproducerende bedrijven lid van zijn en waar de innovatie in
de voedselsector wordt ondersteund. Foodvalley NL werkt landelijk en internationaal.
Gemeenten betalen niet mee aan Foodvalley NL.
2. Waarom is er nog verschil?
Beide organisaties werken samen waar dat logisch is (bijvoorbeeld op het gebied van
marketing en communicatie) en op inhoudelijke thema’s, maar gelet op de grote verschillen in
de opdracht van beide organisaties is een integratie niet haalbaar.
3. Is de begroting zoals die voorligt nog wel actueel gezien de Corona ontwikkelingen en de
nasleep daarvan?
Ja, dat is het geval. Mocht er in een project desondanks toch wat vertraging ontstaan zal daar
middels een begrotingswijziging op worden geanticipeerd.
4. Wat zijn de mogelijkheden om deze aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid?
Het AB van Regio Foodvalley stuurt hier op en is hierop aanspreekbaar. Op dit moment zijn
geen aanpassingen voorzien en lopen alle programma’s ook gewoon door. Mocht de
actualiteit vragen om herprioritering of aanpassing van de planning, zal het regiobestuur, in
afstemming met de colleges, dit ter hand nemen. Vanzelfsprekend worden raden daar dan
over geïnformeerd. Ook kunnen raden hier zelf actief hun regiobestuurder op bevragen.
Vragen Christen Unie
De ChristenUnie vindt de samenwerking in de Foodvalley belangrijk. Voor onze ondernemers,
inclusief de agrariërs, biedt de samenwerking economische voordelen. Grote maatschappelijke
uitdagingen kunnen beter in gezamenlijkheid aangepakt worden. Dus wij staan zeker positief
tegenover de samenwerking in Foodvalley. Hierbij heeft de ChristenUnie wel een paar vragen:
1. In februari heeft de Raad, op initiatief van ChristenUnie en SGP, een motie aangenomen om
te komen tot een sociale coöperatie. In het raadsvoorstel wordt gesteld dat besloten is om dit
door te sturen naar de arbeidsmarktregio. Hoe gaat de arbeidsmarkt dit oppakken of op welke
termijn denkt het college de raad daarover concreet te kunnen informeren?
De arbeidsmarktregio wordt getrokken door Centrumgemeente Ede. Het idee om te komen tot
een sociale coöperatie is met interesse ontvangen, al heeft dat mogelijk grote gevolgen voor
de huidige werkwijze. Vanuit de arbeidsmarktregio zal hierop worden teruggekomen, het is
echter nog niet goed aan te geven wanneer precies. Desgewenst kan de raad haar eigen
wethouder arbeidsmarkt hier op bevragen.
2. In paragraaf 2.1.1 wordt in alinea 2 gesproken over de uitvoeringscapaciteit. Daar staat dat in
2020 gewerkt zal worden aan het organiseren van de uitvoeringscapaciteit, ‘want de mooie
ambitieuze strategische agenda vraagt om een slagkrachtige aanpak zodat de ambities en
doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.’ Betekent dit dat er mogelijk
een vraag komt om extra financiën of inzet van gemeentelijke ambtelijke capaciteit? Zo niet,
wat betekent dit dan wel en hoe worden we daar als raad over geïnformeerd?
Het is niet de bedoeling dat de inwonerbijdrage voor Regio Foodvalley hierdoor stijgt. De
partijen die de Strategische Agenda hebben onderschreven kijken samen naar hoe ze
capaciteit beschikbaar kunnen maken om ook echt slagkracht in de uitvoering te krijgen. In die
scenario’s wordt er van uitgegaan dat de bijdrage vanuit gemeenten niet hoger zal zijn dan in
de huidige situatie. Raden zullen hierover worden geïnformeerd in het lopende proces rond de
nieuwe governance van de regio.

3. De ChristenUnie vindt het, al heel lang, wenselijk dat er aansluitingen komen op de lijn
Amersfoort-Apeldoorn. Hier zet de Foodvalley zich ook voor in. Welke ontwikkelingen kan het
college melden?
Huidige stand van zaken m.b.t. de Corridor-A1 (spoor en weg):
In de studie voor de komst van een stop op het hoofdspoor bij Barneveld-Noord is de
prognose van de potentie van o.a. de aanwezige legerplaatsen meegenomen in de mogelijke
vervoersbehoefte van de toekomst. De actualiteiten zoals de komst van de mariniers vraagt
om een herijking van de prognose. Wij zullen erop toezien dat deze informatie wordt
meegenomen.
Het openbaar vervoer kan een bijdrage leveren om de druk op de A1 en andere belangrijke
wegen in en om Barneveld te verminderen. We zullen - met de ontwikkelingen op het gebied
van de toenemende bedrijvigheid in Barneveld én de toenemende toeristenstromen naar de
Veluwe - met name oog moeten hebben voor het faciliteren van verschillende
vervoersstromen. Een treinstop op het hoofdspoor bij Barneveld-Noord verbetert de
bereikbaarheid van Regio Foodvalley en Cleantech Regio. Tegelijkertijd draagt een station bij
Barneveld-Noord op het hoofdspoor bij aan het vestigingsklimaat voor ondernemers én biedt
zo’n station een serieus alternatief voor autoverkeer om de reis naar de Randstad met het
openbaar vervoer te vervolgen. Voor wat betreft een treinstation in Stroe geldt dat dit zou
kunnen uitgroeien tot een belangrijke groene entree aan de westzijde van de Veluwe. De
recente ontwikkelingen ten aanzien van het accommoderen van de mariniers onderstreept de
noodzaak van een station in Stroe.
Daarnaast blijft het verbreden van de A1 tussen Knooppunt Hoevelaken en Apeldoorn
noodzakelijk.
Het is van belang dat bovenstaande ontwikkelingen worden meegenomen in de Visie voor een
bereikbaar Gelderland dat binnenkort door Provinciale Staten Gelderland wordt besproken.
Vragen Lokaal Belang
Lokaal Belang heeft zorgen over de, zo lijkt het, almaar uitdijende RFV.
Het valt niet uit te sluiten dat het voor sommigen lijkt dat Regio Foodvalley uitdijt, maar dat is feitelijk
niet het geval. Het regiokantoor is en blijft compact, de inwonerbijdrage kent alleen een indexatie
vanwege de CAO-ontwikkeling en met de nieuwe Strategische Agenda wordt er voor gekozen met
veel focus te werken. Daarom wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan het afstoten van de
Valleihopper uit Regio Foodvalley.
De bestuurslaag lijkt eerder groter te worden dan kleiner en de werkelijk concrete projecten die goed
zijn voor de gemeente Barneveld springen niet in het oog.
Ook bij de almaar stijgende inwonerbijdrage is het ons niet geheel duidelijk waarom telkens die stijging
nodig is (los van inflatie).
De inwonerbijdrage kent, net als de afgelopen jaren, alleen een indexatie om de CAO te volgen. Een
groot deel van de begroting van Regio Foodvalley wordt gebruikt voor salarislasten, en als de CAO
wijzigt heeft dat gevolgen voor de kosten van het regiokantoor. Het regiobestuur stelt geen andere
verhogingen voor in deze begroting. Daarnaast vinden er diverse projecten plaats binnen de
samenwerking van Regio Foodvalley, waarbij gemeenten ook financieel bijdragen. Dat is al tien jaar
de gehanteerde werkwijze en de afgelopen twee jaar was de totale investering vanuit de gemeenten
voor inhoudelijke thema’s aanzienlijk lager dan de jaren daarvoor. Dat had te maken met het aflopen
van de vorige Strategische Agenda. Nu er een nieuwe Strategische Agenda is, is het logisch dat er
weer een aantal nieuwe projecten starten. Maar gelet op de lastige financiële tijden voor de
gemeenten heeft het regiobestuur er scherp op gelet dat deze kosten niet te veel op mogen lopen.
Overigens stemt u bij deze begroting NIET in met een lokale bijdrage aan de programma’s, die
integrale afweging kunt u maken bij de vaststelling van de begroting van Barneveld. Deze begroting
van Regio Foodvalley betreft uitsluitend de kosten van het regiokantoor die, afgezien van een
indexatie, niet stijgen.
Ook de nieuwe Governance structuur is nog onduidelijk. Dit komt op ons verzoek hopelijk bij
agendapunt 2c aan de orde.
De rol van de raad en de democratische legitimering van RFV is een blijvend aandachtspunt.

1. Wat zijn de ontwikkelingen van de inwonerbijdragen vanaf het moment van oprichting van
RFV, per jaar, ten opzichte van het nu voorgestelde bedrag?
Opgericht in 2011 met een startbijdrage van € 1,70 per inwoner.
Jaar
Bijdrage per inwoner Totaal bijdrage
2011
1,70
93.500 geschat bedrag omdat huidig financieel
systeem vanaf 2013 operationeel is
2012
1,70
93.500 geschat bedrag omdat huidig financieel
systeem vanaf 2013 operationeel is
2013
1,78
94.386
2014
1,78
95.380
2015
1,78
97.371
Het eerste contract van Food Valley met de gemeenten loopt van 2012 t/m 2015, uitloop
2016. Vanaf 2017 zijn de structuur en projecten aangepast en is de bijdrage per inwoner
hoger.
Jaar
2016

Bijdrage per inwoner
1,78

2017
2018
2019
2020

2,95
2,99
3,05
3,24

Totaal bijdrage
98.007 overgangsjaar i.v.m. afhandeling projecten
2012-2015
163.406
179.864
176.778
186.070

2. Wat is precies het verschil tussen het regiokantoor en het regiobureau?
Daar is geen verschil tussen, beide termen worden voor het zelfde gebruikt.
Wie (mensen, gremia) maakt waar deel van uit? Welk mandaat hebben zij?
Het regiokantoor heeft een beperkte omvang. De medewerkers zorgen voor een goede
afstemming tussen de gemeenten en de triple helixpartners en ondersteunen het proces van
besluitvorming. Daarnaast worden de regionale programmamanagers inhoudelijk aangestuurd
vanuit het regiokantoor. Het regiokantoor bestaat uit een directie, secretariële medewerkers,
medewerkers die de marketing en communicatie verzorgen, een medewerker public affairs en
enkele medewerkers die ingezet zijn op inhoudelijke thema’s.
Wat is hun positie ten opzichte van de gemeenteraad?
Regio Foodvalley is een collegeregeling, waardoor de medewerkers van het regiokantoor
rapporteren aan het regiobestuur. Daarnaast is het regiokantoor ook aanspreekbaar voor
raden. Dat gebeurt ook volop: hetzij via de regiocommissie, hetzij via de
informatiebijeenkomsten die de regio voor raadsleden organiseert.
3. Dit kennelijk nieuwe ‘regiobureau’. Waarom is dit het leven geroepen? Waarom was dat
eerder niet nodig en nu wel? Was RFV eerst niet ‘slagvaardig’ dan?
Er is geen nieuw regiobureau, de termen regiobureau en regiokantoor worden door elkaar
gebruikt, maar betreffen dezelfde organisatie.
4. Wat moet dat extra opleveren? De meerwaarde dus?
N.v.t.
5. Status Brussel? Hoe gaat het daarmee? Hoe lang is er al geen vertegenwoordiging in
Brussel? Wat zijn de financiële gevolgen? Blijft er geld over?
Kort na het vertrek van de medewerker in Brussel is deze vervangen door een nieuwe
medewerker. Er is dus vertegenwoordiging in Brussel (kantoorhoudend in het Huis der
Nederlandse Provincies). Er blijft op deze post geen geld over.

Vragen Burger Initiatief
1. Inwonersbijdrage wordt 3,32. Dat is een verhoging van 2.5%. Meer dan de indexering dus,
waarin zit dit? Komt dit door de Regiodeal?
Nee, dat komt niet door de regiodeal (vanuit de inwonerbijdrage gaat geen geld naar de
regiodeal), maar vooral door de ontwikkeling van de CAO voor gemeenteambtenaren, die ook
van toepassing is voor de medewerkers van het regiokantoor.
2. Bij het dashboard kwaliteitvanleven.pbl.nl is te zien dat regio Foodvalley het al goed tot
behoorlijk goed doet, alleen op het gebied van betaalbare koop- en huurwoningen blijven wij
achter. Is dat ook een onderwerp van gesprek binnen FoodValley en zo ja, wat zijn de
plannen om dit te bestrijden. Immers, goed kunnen wonen draagt ontegenzeggelijk bij aan het
gevoel van welzijn van de mensen.
Het aangehaalde dashboard is redelijk nieuw en gebaseerd op ‘brede welvaart’. De nieuwe
strategische agenda kiest er ook voor om ‘brede welvaart’ na te streven en we zien dat dit de
afgelopen tien jaar ook tot positieve resultaten heeft geleid. Het regiobestuur deelt de zorgen
op het gebied van de woningmarkt en onderschrijft uw analyse daarover. In het programma
wonen is dit een belangrijke prioriteit, waarover uw wethouder wonen (die goed aangesloten is
op de regionale inzet) desgevraagd verder over kan informeren.
3. Deze begroting is van voor de Coronacrisis. Wij begrijpen dat het nog wat vroeg is om exacte
cijfers te geen, maar kan de wethouder al iets zeggen over de impact van de
Coronamaatregelen op regio FoodValley?
Op dit moment wordt met de provincie Gelderland gekeken naar het inventariseren van de
economische schade door Corona, en naar eventuele aanvullende herstelmaatregelen boven
de reeds bestaande algemene maatregelen. Hier wordt nog aan gewerkt en het is nog te
vroeg om concrete aanvullende maatregelen te noemen. Zodra die er wel zijn, zullen raden
daarover worden geïnformeerd.
4. Begrijpen wij het goed dat de Governance van de TripleHelix geen invloed zal hebben op de
inwonerbijdrage voor de Regio FoodValley?
Er is in de begroting niet voorzien in een verhoging van de inwonerbijdrage (los van de
indexatie), dus ook niet voor de kosten van de nieuwe toekomstige governance.
Vragen VVD-fractie
1. Kan de nieuwe governance iets verduidelijkt worden aan ons? Kunnen wij een nadere
toelichting ontvangen.
Daarvoor is het momenteel nog te vroeg. Er zijn in dit stadium nog slechts de eerste ideeën
ontwikkeld. Voor de zomer wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld die ter besluitvorming
aan de raden wordt voorgelegd. Vervolgens vindt hierna de financiële, organisatorische en
juridische uitwerking plaats. Over deze uitwerking worden de raden geconsulteerd middels
een wensen- en bedenkingenprocedure.

