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Geachte leden van de raad,

Het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA) heeft besloten de Strategische 
Agenda voor de periode 2019-2022 op een nieuwe manier vast te stellen en heeft onze 
Stuurgroep ingesteld voor de begeleiding van dit proces. Nieuw aan dit proces is zowel 
de sterke positie van de negen gemeenteraden, als de verregaande vorm van 
participatie door de samenleving, waarbij het College vooral in de uitvoering een rol 
zal spelen. Als onderdeel van dit proces, verzoeken wij u een besluit te nemen over 
bijgevoegd voorstel.

De input voor dit voorstel is geleverd door de negen gemeenteraden.
Aangezien de samenwerking in Regio Amersfoort is gebaseerd op een 
bestuursconvenant, zijn er negen individuele en eensluidende raadsbesluiten nodig om 
tot besluitvorming te komen.
In dat verband geven wij u in overweging om eventuele gevoelens die u als raad heeft, 
zoveel mogelijk in de vorm van moties mee te geven, zodat wij daar in het verdere 
proces rekening mee kunnen houden.

Wij verzoeken u het document in uw vergadering te agenderen voor besluitvorming, op 
de wijze die voor dit proces het meest passend is binnen uw gemeente.

De ambitie is dat de Dialooggroepen uiterlijk 1 juli hun plannen opleveren. Dit past in 
de planning voor de op te stellen Regionale Energie Strategie, waarvoor de plannen 
van de Dialooggroep Energietransitie en Duurzaamheid als bouwsteen zullen dienen. 
Met het oog daarop is de kick off bijeenkomst voor de Dialoog gepland op 25 maart 
a.s. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Locatie en tijdstip geven wij 
nog door. Dit betekent wel dat alle raden uiterlijk 15 maart hun besluit over 
bijgevoegd voorstel genomen moeten hebben. En dat wij de werving van stakeholders, 
die in de Dialooggroepen gaan participeren, vast gaan opstarten. Uiteraard onder het 
nadrukkelijke voorbehoud van instemming door de raden.
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