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Onderwerp: Strategische agenda 2019 – 2022 regio Amersfoort

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 februari 2019;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

In te stemmen met:

1. De Dialoog voor de Strategische Agenda 2019-2022 voor de onderwerpen 
Kwalitatieve Woningbouw, Arbeidsmarkt en Energietransitie en duurzaamheid;

2. De volgende hoofdvragen voor de dialooggroepen om tot voorstellen te komen:

A. Kwalitatieve woningbouw
Kom aanvullend op wat al loopt met voorstellen voor regionale afspraken om te 
komen tot flexibele, aanpasbare, passende en betaalbare woonruimte voor 
iedereen. Houd daarbij rekening met het karakter van de regio en de diverse 
kernen in de regio.

B. Inclusieve arbeidsmarkt
Kom aanvullend op wat al loopt voor de Regio Amersfoort met een actieplan om in 
2024 te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod op elkaar 
aansluiten. 
Deelvragen aan de dialooggroep:
• Welke oplossingen kunnen onderwijs, ondernemers en overheden aandragen 

om de tekorten aan passend personeel (technisch, zorg, horeca, ICT) te 
verminderen?

• Welke innovatieve oplossingen kunnen we bedenken om een inclusieve 
arbeidsmarkt te organiseren?

C. Energietransitie en duurzaamheid
De dialooggroep ontwikkelt aanvullend op wat al loopt een actieplan om te komen 
tot een CO2 reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). 
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Het actieplan geeft antwoord op de volgende deelvragen:
• Welke alternatieve energiebronnen kunnen hiervoor worden ingezet?
• Hoe borgen wij innovatie, kennis en financieringsconstructies?
• Hoe wordt draagvlak gecreëerd? 
• Hoe maken we het SAMEN betaalbaar?

3. De in de onder het kopje “welke kaders geven de gemeenteraden mee?” van het 
raadsvoorstel opgenomen kaders (proces, inhoudelijk en financieel).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 maart 2019

K. Wiesenekker T. Cnossen
raadsgriffier voorzitter
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