
Memo 
 
Aan: Raad

Van: College

Datum: 3 juli 2018

Betreft : Startdocument voor de Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019 – 2022 

Op 29 mei jl. was een groot aantal van u aanwezig bij een bijeenkomst over de Regionale 
Strategische Agenda 2019-2022 (zie bijlage 1). Hier hebben wij  gesproken over de manier 
waarop deze agenda tot stand komt. Bij het opstellen van de Strategische Agenda willen wij 
gebruik maken van het gedachtegoed en de werkmethodiek van de Dialoog. De Dialoog is 
een samenwerkingsvorm, met de overheid als Procesbegeleider en niet als deelnemer.  Bij 
De Dialoog zitten alle belangen gelijktijdig aan tafel. Zij bepalen met elkaar hoe de agenda 
eruit komt te zien.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van kaders door de negen deelnemende 
raden. De kaders die u in het najaar aangeeft bepalen  de richting en onderwerpen van onze 
Strategische Agenda in de Regio.
Om u te helpen bij het stellen van de kaders, is een startdocument opgesteld (zie bijlage). 
Wij hopen dat dit u richting geeft en ondersteunt in uw afweging. De fundamenten voor dit 
startdocument zijn:

1. Landelijke trends en ontwikkelingen (Sociaal Cultureel Planbureau)
2. Agendasuggesties vanuit het Inter Bestuurlijk Programma
3. Verkenning in de regio uitgevoerd door Bureau Regio Amersfoort

Het proces
Welke stappen worden gezet om de kaders te bepalen?

Eind zomerreces Aanvullende informatie over uw raadsbijeenkomst ophalen kaders

Sept/Oktober Ophalen kaders per raad

Oktober Opstellen gezamenlijk document door Bureau Regio Amersfoort (op
basis van de kaders van de raden)

November Gezamenlijke bijeenkomst kaderstelling negen raden

December/Januari Vaststellen in de negen gemeenten



Als u na het lezen van dit memo en de bijlagen nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris van Regio Amersfoort, Karla Oosting, via mail: 
kj.oosting@amersfoort.nl of telefonisch: 033-4695303. 
Ook kunt u via de website van Bureau Regio Amersfoort een contactformulier invullen: 
www.bureau.regioamersfoort.nl/contact/.  Vragen die binnenkomen worden voorzien van een 
antwoord op de website geplaatst, zodat u kunt zien welke vragen door anderen (al) gesteld 
zijn.

Bijlagen:
1. Presentatie 29 mei 2018
2. Startdocument Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019-2022 met bijlage 6.3
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