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Geachte raadsleden,
Aan de negen raden van de gemeenten in Regio Amersfoort is een
raadsvoorstel aangeboden inzake de Opdracht Dialooggroepen Strategische
Agenda 2019 – 2022 Regio Amersfoort. Na besluitvorming in alle negen
individuele gemeenten (de laatste gemeente op 21 maart jl.) kon de Dialoog
van start en zijn de opdrachten aan de Dialooggroepen gegeven.
Het verheugt ons dat alle raden positief hebben besloten over dit voorstel.
De gesprekken die in raden onderling, of met leden van onze Stuurgroep zijn
gevoerd in de aanloop naar raadsbesluitvorming getuigden van
betrokkenheid bij de regionale samenwerking en bij de nieuwe Strategische
Agenda. Het proces dat we hiervoor gekozen hebben is nieuw en op alle
fronten anders dan tot nu toe. Het is goed om hier in de afzonderlijke raden,
maar ook in de klankbordgroep en tijdens gemeenschappelijke
bijeenkomsten met elkaar bij stil te staan. Wij waarderen ieders inbreng
hierbij.
Enkele raden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
amendementen en/of moties aan te nemen. Door middel van deze brief geven
wij aan welke dit waren, en op welke manier wij hiermee rekening houden in
het proces. In cursief is de tekst van motie of amendement opgenomen.

I
21 februari 2019, gemeenteraad Nijkerk
Aangepast raadsbesluit
De raad stemt in met de Dialoog voor de Strategische Agenda 2019 – 2022
voor de onderwerpen Kwalitatieve Woningbouw, Inclusieve Arbeidsmarkt en
Energietransitie & Duurzaamheid. Waarbij de gemeente Nijkerk niet actief
deelneemt aan het onderwerp Energietransitie en duurzaamheid, aangezien
dit binnen FoodValley valt. Toegelicht wordt dat Nijkerk niet participeert
binnen dit thema en binnen de

Dialooggroep. Waar nodig kan ambtelijke ondersteuning worden geboden.
Ook hecht Nijkerk er waarde aan dat de gemeente bestuurlijk betrokken
blijft bij de afstemming over dit thema. Dit aangezien keuzes op het
grondgebied van buurgemeenten van invloed kunnen zijn op het leven in
Nijkerk.
Reactie
Wij respecteren deze keuze, nu Nijkerk in de Regionale Energie Strategie
van
FoodValley meedoet. Wij houden hier rekening mee in het proces. Er zijn
geen Nijkerkse stakeholders actief benaderd. De uitkomsten delen wij met
alle gemeenten, maar zullen aan Nijkerk niet voor besluitvorming worden
voorgelegd.

II 25 februari 2019, gemeenteraad Eemnes
Aangepast raadsbesluit
De raad stemt met de Dialoog voor de Strategische Agenda 2019-2022 voor
het onderwerp Energietransitie en duurzaamheid.
Reactie
Eemnes doet met dit besluit niet mee aan de onderwerpen Kwalitatieve
woningbouw en Inclusieve Arbeidsmarkt. Wij respecteren deze keuze en
houden hier rekening mee in het proces. De uitkomsten delen wij met alle
gemeenten, maar zullen aan Eemnes niet voor besluitvorming worden
voorgelegd.

III 6 maart 2019, gemeenteraad Barneveld
Amendement (8)
Beslispunt 1 (Instemmen met de Dialoog voor de Strategische Agenda 2019 –
2022 voor
de onderwerpen Kwalitatieve Woningbouw, Inclusieve Arbeidsmarkt en
Energietransitie & Duurzaamheid) aan te vullen met de volgende zin: “De
gemeenteraad van Barneveld behoudt te allen tijde zijn eigen
afwegingsruimte bij de besluitvorming over concrete voorstellen die uit de
dialooggroep voortkomen.” Reactie
De gemeente Barneveld onderstreept hiermee de feitelijke situatie.
Uitgangspunt van de Dialoog is dat voorstellen binnen de kaders “in principe
worden overgenomen, tenzij er zwaarwegende (politieke) argumenten zijn”
om dit niet te doen. Hiermee behoudt elke deelnemende gemeente de eigen
beslissingsbevoegdheid en afwegingsruimte. Wel is het zo dat vooraf al
kaders zijn meegegeven aan de Dialooggroepen door alle gemeenteraden.
Motie (7)
Spreekt uit: “de reactie van de gemeente Nijkerk te ondersteunen”.
Reactie: De reactie van de gemeente Nijkerk (hierboven weergegeven) is
dat Nijkerk niet actief meedoet aan het onderwerp Energietransitie en
Duurzaamheid, aangezien dit binnen FoodValley valt.
Anders dan Nijkerk is het eerste beslispunt niet geamendeerd, waardoor
Barneveld wel instemt met de Dialoog voor de drie genoemde thema’s. Wij

gaan er vanuit dat Barneveld zich dan ook niet expliciet buiten de dialoog
energietransitie heeft geplaatst en de Dialoog als zodanig zal volgen, maar
zich niet bindt aan de resultaten, gezien het feit dat Barneveld met de RES
van FoodValley meedoet.
Motie (9)
Spreekt uit “dat bij het maken van de voorstellen van de dialooggroepen, er
rekening gehouden moet worden met de eigen verantwoordelijkheid van
elke gemeente op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve
woningbouw”.
Reactie: De opdracht aan de Dialooggroep gaat over kwalitatieve
woningbouw. Niet over de kwantiteit. De Dialooggroep is nadrukkelijk
gevraagd, binnen de meegegeven kaders, “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”.
Wij wachten de voorstellen van de Dialooggroep af.
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IV 14 maart 2019, gemeenteraad Soest
Amendement
Beslispunt 1 (Instemmen met de Dialoog voor de Strategische Agenda 2019 –
2022 voor de onderwerpen Kwalitatieve Woningbouw, Inclusieve
Arbeidsmarkt en
Energietransitie & Duurzaamheid) aan te vullen met de volgende zin: “Daar
waar in het voorstel gesproken wordt over kaders, waarbinnen de
dialoogtafels zich dienen te bewegen, beschouwen wij dat als Soester kaders
en zullen die gebruiken bij de eindafweging”
Reactie: Met het vaststellen van de Opdracht Dialooggroepen Strategische
Agenda 2019-2022 zijn ook de kaders die daarin worden genoemd
vastgesteld. En derhalve door elke gemeente te beschouwen als eigen
kaders, die gebruikt kunnen worden bij de eindafweging. Uitgangspunt van
de Dialoog is dat voorstellen binnen de kaders “in principe worden
overgenomen, tenzij er zwaarwegende (politieke) argumenten zijn” om dit
niet te doen. Hiermee behoudt elke deelnemende gemeente de eigen
beslissingsbevoegdheid en afwegingsruimte.
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Strategische Agenda Regio Amersfoort,
K.J. Oosting

M. Van de Groep

secretaris

voorzitter
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