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Geachte raad,
In de Uitwisseling van 10 januari 2019 is aan de hand van de memo ‘kaderstelling
dialoogonderwerpen Strategische Agenda Regio Amersfoort’ gesproken over de opdrachten
aan de Dialooggroep en de kaderstelling. Er zijn vragen gesteld over de keuze van de
onderwerpen en de formulering van de opdrachten. De burgemeester heeft toegezegd
hierop terug te komen. In deze memo is informatie opgenomen over deze twee
onderwerpen. Tijdens de Uitwisseling is aangegeven dat het uitgangspunt is dat er geen
extra kaders worden gesteld, maar dat dat afhankelijk is van de opdrachten aan de
dialooggroep. Wij willen u vragen om tijdens de fractievergaderingen van maandag 21
januari deze memo en de memo Kaderstelling dialoogonderwerpen Strategische Agenda
Regio Amersfoort te bespreken en voor woensdag 23 januari 2019 schriftelijk te reageren als
u in afwijking van het uitgangspunt om geen aanvullende kaders te stellen anders dan
kaders van het bestaand beleid toch aanvullende kaders wilt stellen.
Keuze onderwerpen
Op 13 november 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor raadsleden van de 9
gemeenten. In de uitnodiging voor de bijeenkomst is aangegeven dat er die avond keuzes
gemaakt zouden worden en dat het van belang was om met zoveel raadsleden als mogelijk
aanwezig te zijn om een zo gedragen mogelijke keuze te krijgen. De opkomst uit de
gemeente Leusden was goed, dat heeft zeker invloed gehad op de uitkomsten. Het
Keuzedocument beschreef alle onderwerpen (ook in de mate van ‘kansrijkheid’) dus zou
voldoende informatie moeten bieden over de onderwerpen om daadwerkelijk een keuze te
kunnen maken. Diegenen die er waren hebben met behulp van een werkvorm een keuze
gemaakt. De uitkomst was dermate afgetekend dat er vertrouwen is dat dit de juiste uitslag
is. Van de andere gemeenten heeft Bureau Regio Amersfoort geen signaal ontvangen dat dit
niet de juiste onderwerpen zijn. Er zijn 3 onderwerpen gekozen die door middel van de
methode De Dialoog opgepakt worden. Dat wil niet zeggen dat op andere onderwerpen niet
samengewerkt zou kunnen of mogen worden. Dat kan wel, maar dat zal dan niet gebeuren
door middel van De Dialoog.
Opdracht Dialooggroepen
Tijdens de Uitwisseling van 10 januari is aangegeven dat de opdrachten aan de
Dialooggroepen zoals deze nu geformuleerd staan, niet kloppen met de volzinnen zoals die
op 13 november zijn geformuleerd. De volzinnen zijn omgevormd tot de opdrachten om ze
aan te scherpen waar nodig. Dit om de Dialooggroepen gericht een opdracht te geven. In
onderstaande zijn de volzinnen opgenomen met daaronder de nieuwe opdracht. Ook is
uitgelegd waar de afwijking zit. Om de volzinnen vanuit de bijeenkomst van 13 november
niet uit het oog te verliezen en om de herkenbaarheid te vergroten, zal de projectgroep
Strategische Agenda de volzinnen ook opnemen in het raadsvoorstel.

1. Energie
De opdracht vanuit de bijeenkomst van 13 november was: Welke reductie CO2 uitstoot
willen we gerealiseerd hebben in 2022, 2030 en 2050, welke alternatieve
energiebronnen zetten we daarvoor ook in en hoe creëren we daarvoor draagvlak en
maken we het betaalbaar voor onze inwoners?
De opdracht is nu: De dialooggroep ontwikkelt een actieplan om te komen tot een CO2
reductie van 50% in 2030 (t.o.v. 1990). Het actieplan geeft antwoord op de volgende
deelvragen:
- Hoe borgen wij innovatie, kennis en financieringsconstructies?
- Hoe wordt draagvlak gecreëerd?
- Hoe maken we het SAMEN betaalbaar?
In vergelijking met hoe de opdracht er lag, is in de nieuwe opdracht toegevoegd dat er
een actieplan moet komen en dat er al een percentage genoemd is. Er is gekozen om
een percentage te benoemen omdat het lastig is om aan de Dialooggroep te vragen voor
de gemeenten te bedenken hoeveel reductie wij wensen.
2. Woningbouw kwalitatief
De opdracht zoals geformuleerd tijdens de bijeenkomst luidt: Hoe zorgen we voor flexibel
aanpasbare, passende en betaalbare woonruimte voor diverse doelgroepen en zijn we
bereid daar regionaal afspraken of convenant over te maken, rekening houdend met het
karakter van de regio en de diverse kernen in de regio?
De Opdracht luidt nu: 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.
Deze opdracht is gelijk qua inhoud, maar iets anders geformuleerd.
3. Arbeidsmarkt
Opdracht vanuit de bijeenkomst van 13 november was: Hoe brengen wij het onderwijs,
ondernemers en overheid bij elkaar om een inclusieve arbeidsmarkt te krijgen waarbij
vraag en aanbod op elkaar aansluit binnen 4 jaar.
Opdracht is nu: kom voor de Regio Amersfoort met een actieplan om in 2024 te komen
tot een inclusieve arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten.
Deelvragen aan de dialooggroep:
- Welke oplossingen kunnen we aandragen om de tekorten aan passend personeel
(technisch ,zorg, horeca, ICT) te verminderen?
- Welke innovatieve oplossingen kunnen we bedenken om een inclusieve
arbeidsmarkt te organiseren?
De hoofdvraag bij beide opdrachten is in feite hetzelfde. De deelvragen zijn toegevoegd als
specificatie op de hoofdvraag, omdat daar met name de problemen zitten. Tijdens de
Uitwisseling van 10 januari 2019 is opgemerkt dat bij de nieuwe opdracht het onderwijs
wordt gemist. We zullen Bureau Regio Amersfoort voorstellen om het onderwijs terug te
laten komen in de opdracht aan de Dialooggroep.
Wij hopen dat deze memo voldoende informatie biedt om de vraag over de kaders uit de
memo Kaderstelling dialoogonderwerpen Strategische Agenda Regio Amersfoort te
beantwoorden.
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