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Geacht College ,
Na een bijzonder, uniek , waardevol, leerzaam , maar ook intensief en langlopendproces , hebben wij op 25 juni 2020 de nieuwe Strategische Agenda Regio Amersfoort2022 vastgesteld .
ProcesBijzonder was het , omdat de gemeenteraden bepaald hebben welke onderwerpen zijin regionaal verband wilden agenderen en de uitwerking daarvan in voorstellen door" de maatschappij” is gedaan , door middel van Dialooggroepen . Nu eens niet reactiefof " tekenen bij het kruisje " , maar actief en aan de voorkant .
Uniek was het , omdat we de eerste en enige regio zijn die zowel raden alsmaatschappij een zo grote en belangrijke rol heeft gegeven . Niet eerder is opregionaal niveau zo'n vergaande vorm van participatie door instellingen , inwoners,organisaties , belangengroeperingen en bedrijfsleven toegepast . Ook het betrekken vangemeenteraden aan de voorkant is in Nederland niet eerder in regionaal verbandgebeurd . Hiermee hebben wij als Regio lef getoond en ons , ook landelijk , op de kaartgezet .
Waardevol is het , omdat het ons veel heeft opgeleverd : de betrokkenheid van radenen maatschappij vinden wij heel waardevol en willen we zeker vasthouden . Daarnaastheeft het mooie voorstellen opgeleverd .
Leerzaam was het zeker ook . Als je iets nieuws probeert, weet je van tevoren dat erveel goed gaat , maar dat er ook hobbels zijn . Zo merkten we al snel in het proces datde " couleur locale " in elke gemeente anders is en dat we daar ook recht aan wildendoen . Ook merkten we hoe er vanuit de maatschappij soms anders tegen zakenaangekeken wordt , waardoor Dialooggroepen de vrijheid nam en ook buiten de lijntjeste kleuren . En worstelden Colleges en raden , maar ook wij , soms met hun / onzenieuwe rol . En , weten we nu dat een aandachtspunt is hoe we de maatschappij op hetregionale scha alniveau dicht bij lokale Colleges en raden krijgen .
Intensief was het zeker , omdat we een zorgvuldig traject wilden doorlopen . Startendmet een evaluatie van de vorige agenda , en via verkenningen die aangaven welkevraagstukken er op ons af komen die op het regionale schaalniveau beantwoord
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moeten worden , via een ronde langs alle gem eenteraden om van hen te horen welkeonderwerpen zij belangrijk vinden , via het keuzemoment waarbij de gezamenlijkeraden gekozen hebben welke thema's zij wilden agenderen en welke vragen en kadersze mee wilden geven , via het werven van deelnemers aan het voeren met hen van eenDialoog, het opleveren van voorstellen door de dialooggroepen en uiteindelijkbesluitvorming daarover door de raden , is de vrije ruimte op de Agenda gevuld .Intensief was het ook doordat het proces begeleid is door een team vanprocesbegeleiders , waarin naast de medewerkers van BRA ook vanuit elke gemeenteeen strategisch adviseur participeerde . Zij hebben ook de Dialoog begeleid .
En langlopend, omdat we begonnen zijn na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ; weeerst een " binnenbaan ” Dialoog gedaan hebben en in de voorzomer van 2019 de" buitenbaan " Dialoog.
Dit alles overziend hebben wij besloten het goede hiervan te behouden . We doen ditdoor :
- Het contact met de raden vast te houden en nog verder versterken door periodiekeraadsledenbijeenkomsten ;- Het contact met de samenleving te behouden door leden van de Dialooggroepen tebetrekken bij de verdere uitwerking ;- Het nadeel van de doorlooptijd ( qua proces ) te ondervangen door de agenda flexibelte maken . Vanwege de maatschappelijke en politieke dynamiek , maar ook omdat deopgaven in deze agenda veelal een lange termijn beslaan . Daarom is de intentie nietom de volgende raadsperiode weer een heel nieuwe Strategische Agenda te maken ,maar wel om deze , en met name het uitvoeringsprogramma, periodiek te herijken :actualiseren , afgeronde projecten afvoeren en nieuwe opstarten . Waarbij we welsteeds kijken hoe we de raden en maatschappij daarbij kunnen betrekken .
Inhoud
Zoals ik het in mijn videoboodschap aan uw College verwoordde : "het is een helelange zwangerschap geweest en ook een pittige bevalling, maar nu hebben we hem !En kunnen we ermee aan de slag. Kunnen we laten zien wat een schitterende RegioAmersfoort we hebben en op welke onderdelen we extra gas willen geven om het dooronze samenwerking nog mooier en beter te maken , en toekomstvast ! "
LeefomgevingAls samenwerkende overheden in deze regio werken we aan het vinden van een goedebalans in de waardevolle elementen van deze regio . We hebben een RegionaleRuimtelijke Visie . De komende periode gaan we aan de slag met hetuitvoeringsprogramma daarvan gecombineerd met de opgaven op grond van hetKlimaatakkoord . Binnen deze aanpak vallen de onderwerpen wonen , werken ,leefbaarheid , duurzaamheid , groen en recreatie .
Mens en samenlevingDe regio realiseert binnen het beschikbaar budget adequate en kwalitatief goede zorgen ondersteuning voor inwoners , jeugdigen en gezinnen . Inwoners doen naar vermogenmee en zien naar elkaar om . Waar nodig komen de gemeenten samen met inwoners enmaatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voorondersteuning en zorg . Deze ambitie heeft geleid tot een maatschappelijkeveranderopgave ; de transformatie van het sociaal domein . Het gewenstemaatschappelijk effect is dat meer inwoners een gezonde leefstijl hebben enmaatschappelijk en sociaal actief zijn . Samen met inwoners wordt gezocht naar meerpassende en integrale antwoorden op ondersteuningsvragen dichtbij huis . Door hetstimuleren van innovatie en adequate zorgverlening is uiteindelijk minder inzet vanspecialistische zorg nodig .
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Opbrengst DialooggroepenDe voorstellen van de Dialoog groepen worden , door het plaatsen ervan op deStrategische Agenda , onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid .vanuit de binnenbaan zijn er voorstellen met betrekking tot regioprofilering en fiets ,vanuit de buitenbaan over inclusieve arbeidsmarkt , energietransitie & duurzaamheiden kwalitatieve woningbouw .
Alle raden hebben inmiddels besloten over de voorstellen van de Dialooggroepen . Hieris het volgende mee gedaan :
M.b.t. inclusieve arbeidsmarkt
1 ) de voorstellen 2,3 en 5 zijn opgenomen in de Strategische Agenda Regio Amersfoort .Deze voorstellen worden opgepakt via Perspectief op Werk .2 ) voorstel 1 is niet opgenomen . Desgewenst kunnen Baarn en Bunschoten ditoppakken3 ) voorstel 4 is niet opgenomen . Desgewenst kan Baarn dit oppakken .
Mob.t. energietransitie & duurzaamheid
1 ) de voorstellen uit de domeinen 2 en 4 opnemen in de Strategische Agenda RegioAmersfoort . Deze voorstellen zijn al meegenomen in de RES .2 ) de voorstellen uit de domeinen 1 , 3 en 5 t / m 8 zijn opgenomen in de StrategischeAgenda Regio Amersfoort , met uitzondering van perspectiefkaarten 32 t / m 35. Dezeopgenomen voorstellen worden in handen geven van het Ambtelijk Overlegduurzaamheid om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken . Dit onderzoekzal leiden tot concrete voorstellen waarover gemeenten besluiten wel of niet mee tedoen . Leden van de Dialooggroep worden zoveel mogelijk erbij betrokken .
Mob.t. WoningbouwDe voorstellen zijn opgenomen in de Strategische Agenda Regio Amersfoort. Dezevoorstellen worden in handen geven van het Ambtelijk Overleg Wonen om dehaalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken en zo mogelijk mee te laten lopenmet het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort.Dit onderzoek zal leiden tot concrete voorstellen waarover gemeenten besluiten welof niet mee te doen . Leden Dialooggroepen worden zoveel mogelijk erbij betrokken .
En nu aan de slag !Zoals al eerder is aangegeven bestaat de Strategische Agenda uit langlopendeonderwerpen die doorlopen en daarnaast vrije ruimte , die via De Dialoog is ingevuld .Voor alle onderwerpen geldt dat deze uiteindelijk leiden tot aparte besluiten .Met betrekking tot het opnemen van onderwerpen op de Strategische Agenda hebbende raden besloten over de vrije ruimte (Dialoogonderwerpen ). Over de langlopendeonderwerpen hebben de Colleges eerder al besloten ( en soms de raden , zoals bij deRES ) . Ook deze doorlopen uiteindelijk elk een eigen besluitvormingstraject.
Nu over het opnemen op de Strategische Agenda van alle onderwerpen albesluitvorming heeft plaatsgevonden is met de vaststelling van de Agenda door onsBestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA ) een bijzonder , uniek , waardevol,leerzaam , maar ook intensief en langlopend proces tot een goed einde gebracht meteen mooie nieuwe Strategische Agenda waarmee we de komende periode aan de slaggaan .
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Met trots bieden wij u onze nieuwe Strategische Agenda 2022 aan en verzoeken u dezeter kennis te brengen van uw gemeenteraad .De webversie van onze agenda is hier te bekijken .
Met vriendelijke groet,Namens het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort ,

M. van de Groep(portefeuillehouder Strategische Agenda )
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Bijlage : Strategische Agenda Regio Amersfoort 2022
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