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Registratiekenmerk:
Raadsvergadering van:

23 januari 2020

Onderwerp:

Vaststelling voorstellen Strategische agenda Regio Amersfoort 20192022

De raad van de Gemeente Woudenberg,
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 december 2019;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit:

Voorstel
met betrekking tot de Strategische agenda Regio Amersfoort 2019-2022 in te stemmen met
het volgende:
1. Thema Inclusieve Arbeidsmarkt:



De voorstellen 2 (scholen op de werkvloer), 3 (Functiecreatie propageren en
faciliteren) en 5 (Bewustwording en campagne werkgevers) t in het traject
Perspectief op Werk te vervolgen voor uitwerking en implementatie.
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2. Thema Energie en Duurzaamheid:





In te stemmen met het opnemen van de voorstellen uit de domeinen I, III, en V t/m VII uit het
Actieplan in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid;
De voorstellen uit de domeinen II en IV voor uitwerking overdragen aan de Regionale Energie
Strategie.

(Ter informatie hieronder uitgewerkt welke voorstellen dus op de Strategische
agenda worden geplaatst)
Perspectiefkaarten Domein I kaart 1 t/m 6 (mobiliteit):
-Inzetten op deeleconomie d.m.v. bv. Deelauto’s
-Import en export van producten
-Fiets voorop!
-Mobiliteit-infrastructuur-verkeersdoorstroming (regionaal en) lokaal
-Openbaar vervoer optimaliseren
-Alternatieve brandstof (elektrisch, waterstof, brandstofcel etc.)
Perspectiefkaarten Domein III kaart 14 t/m 16 (Financiële arrangementen)
-Subsidies voor regionale innovatie en versnelling
-Inkoopvoordeel
-Verdienmodel energietransitie-ook lagere inkomens profiteren!
Perspectiefkaart Domein V kaart 24 (Duurzame werkgelegenheid)
-Energie besparen (verminderen CO2-uitstoot) en werkgelegenheid bieden en inclusie
bevorderen
Perspectiefkaart Domein VI kaart 25 t/m 27 (voorlichting en draagvlak)
-Coöperaties stimuleren
-Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven
-Energiecoaches

Perspectiefkaart Domein VII kaart 28 t/m 31 (overig)
-Opstarten van de dialoog binnen alle gemeenten in de provincie ten einde de verdeling van
opbrengsten met elkaar te kunnen matchen. De een zal meer dan de ander kunnen doen.
-Meer bomen i.p.v. kappen en heidevelden maken. Weilanden voorzien van bomen, vindt het
vee bij zonnig weer ook fijn.
-Meatless Monday & Vegan Friday
-Notenbomen voor CO2-opvang uit de lucht

3. Thema Kwalitatieve woningbouw



In te stemmen met opnemen van de perspectiefkaarten 1 (Samenwerking: Opzetten van een
Regiostad, 2 (Gebied: aanwijzen van ontwikkelgebieden) en 3 (De woning. Gemixte
woonomgeving met inclusieve woningen) in de strategische agenda 19-22 en aldus onderzoeken
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op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de RRV.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van:

K. Wiesenekker
raadsgriffier

T. Cnossen
voorzitter
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