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Geachte leden van de raad,

Zoals u weet heeft het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA) besloten de 
Strategische Agenda voor de periode 2019-2022 op een nieuwe manier vast te stellen, 
met betrokkenheid van gemeenteraden en maatschappij. Onze Stuurgroep is ingesteld 
voor de begeleiding van dit proces. 

U bent hierbij als raad nauw betrokken geweest: met de raden van de andere in Regio 
Amersfoort deelnemende gemeenten hebt u de drie onderwerpen gekozen, 
strategische doelen geformuleerd en betreffende Dialooggroepen verzocht te komen 
met voorstellen om deze doelen te bereiken.

Een aantal van u is, als lid van onze klankbordgroep van raadsleden, intensiever 
betrokken geweest bij het proces. Hen danken wij langs deze weg voor hun tijd, maar 
vooral ook waardevolle inbreng, opmerkingen en suggesties over het proces en de 
kwaliteit van de stukken. Inhoudelijk heeft de klankbordgroep zich niet gebogen over 
de stukken: dat is aan de raden als geheel voorbehouden.

De voorstellen van de Dialooggroepen bieden wij  u hierbij voor besluitvorming aan. Bij 
deze voorstellen hoort een aantal documenten (als bijlage of achtergrondinformatie 
beschikbaar).
Mocht u vragen hebben of meer toelichting wensen, dan kunt u onze Stuurgroep 
benaderen door een mail te sturen naar regioamersfoort@amersfoort.nl, onder 
vermelding van ”vraag Strategische Agenda”. 

De Colleges van B&W werken aan een gezamenlijk advies bij de raadsvoorstellen. Dit 
zult u via uw eigen College ontvangen, al dan niet voorzien van lokale toevoegingen.

Aangezien de samenwerking in Regio Amersfoort is gebaseerd op een
bestuursconvenant zijn er negen individuele en eensluidende raadsbesluiten nodig om
tot besluitvorming te komen.
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Wij verzoeken u de voorstellen van de dialooggroepen in uw vergadering te agenderen 
voor besluitvorming op de wijze die voor dit proces het meest passend is binnen uw 
gemeente.

Met vriendelijke groet,

De Stuurgroep Strategische Agenda,

         

K.J. Oosting                      M. van der Groep
Secretaris                      voorzitter
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