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Aan de Raad.

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.

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.

Perspectiefkaarten Domein I kaart 1 t/m 6 (mobiliteit):
-Inzetten op deeleconomie d.m.v. bv. Deelauto’s
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-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 op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;

- Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de RRV.

Inleiding

De raden van de in de Regio Amersfoort samenwerkende gemeenten hebben in het eerste 
kwartaal van 2019 besloten  om een deel van de strategische agenda 19-22 via een interactie 
met de samenleving tot stand te brengen. Dit proces – De Regiodialoog – is in de afgelopen 
maanden uitgevoerd voor drie thema’s:
 Kwalitatieve woningbouw
 Inclusieve arbeidsmarkt en



 Energie en duurzaamheid

De regio Amersfoort heeft per thema een voorstel voor een raadsvoorstel opgesteld ten 
behoeve van besluitvorming in de gemeenteraden. Deze treft u aan in bijlage 1,3,5. Om 
misverstanden te voorkomen, hebben wij deze Regionaal advies genoemd. Deze adviezen zijn 
als achtergrondinformatie nodig om voor u als raad een afgewogen oordeel te kunnen geven, 
Daarnaast is er per thema (bijlage 2,4, 6)_ een  college advies (oplegger) gevoegd. Deze 
opleggers zijn gezamenlijk voorbereid door alle deelnemende gemeenten, en voorgelegd aan 
alle colleges. Deze hebben de gelegenheid gekregen om, indien gewenst, hier nog 
aanpassingen op te doen. Het college van Woudenberg heeft op 17 december 2019 besloten 
om de   adviezen die in de bijgaande opleggers staan over te nemen. Dit betekent concreet dat 
wij adviseren om de voorstellen die op de perspectiefkaarten Domein VIII kaart 32 t/m 35 staan 
(Landelijke Lobby Agenda) niet over te nemen.  

Centrale vraag
Kan de gemeenteraad instemmen met het implementeren van de opbrengst uit de drie 
dialooggroepen.

Beoogd resultaat (wat)
Een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda Regio Amersfoort voor de periode 2019-2022. 

Kader
Zie bijlage 1 t/m 6 (Adviezen Regio Amersfoort + Opleggers college per thema)

Argumenten
Alle raden hebben  voorafgaand aan de dialoog hun wensen  ten aanzien van de thema’s en de 
kaders die aan de dialooggroepen  meegegeven. Uitgangspunt daarbij was dat de voorstellen 
uit de dialoogroepen, passend binnen de kaders, in principe zouden worden overgenomen.

Nu de dialoog is afgerond en de opbrengst is bestudeerd is het Uitgangspunt  dat de gedane 
voorstellen van de dialooggroepen in principe worden omarmd, zonder dat er een “ja” of “nee” 
wordt gegeven over de haalbaarheid ervan. Gelet op de diversiteit van de voorstellen ligt die 
vraag nu nog niet voor, maar alleen het voorstel  om in stemmen met plaatsing van de 
thema’s/onderliggende voorstellen op de Strategische Agenda.  

Duurzaamheid en Inclusie
Zie bijgevoegde stukken 

Maatschappelijke participatie
Uit de stukken blijkt dat de samenleving intensief heeft geparticipeerd. De opbrengsten van de 
dialooggroepen zijn opbrengsten van de samenleving.  

Beoogd resultaat (hoe)
Een maatschappelijk en bestuurlijk breed gedragen Strategische agenda Regio Amersfoort 
2019-2022. 

Financiële consequenties
Het plaatsen van de onderwerpen op de agenda brengt geen financiële consequenties met zich 
mee. De haalbaarheid per voorstel zal in de komende jaren verder uitgewerkt worden. De 
gemeenteraden behouden hun bevoegdheid om per voorstel hun goedkeuring te geven of te 
onthouden. 

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling in de deelnemende gemeenteraden zal de Strategische agenda Regio 
Amersfoort 2019-2022 definitief zijn.  

Conclusie



Instemmen met de besluiten zoals deze zijn opgenomen in dit raadsvoorstel.     

Communicatie
De communicatie over de Strategische Agenda loopt via de Regio Amersfoort. 

Bijlage(n)
Bijlage 1  Regionaal advies  thema Inclusieve arbeidsmarkt
Bijlage 2 College advies thema Inclusieve arbeidsmarkt
Bijlage 3 Uitwerking Regionaal advies  thema Energie en Duurzaamheid 
Bijlage 4 College advies thema Energie en Duurzaamheid
Bijlage 5 Uitwerking Regionaal advies  thema Kwalitatieve woningbouw
Bijlage 6 College advies thema Kwalitatieve woningbouw 
Bijlage 7 Duiding voorstellen inclusieve arbeidsmarkt
Bijlage 8 Duiding voorstellen Energie
Bijlage 9 Duiding voorstellen Wonen

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
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