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De Regio, dat zijn WIJ

https://bureau.regioamersfoort.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regioman_V3-nw-logo.mp4


De Regio, dat zijn WIJ
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De Regio, dat zijn WIJ

https://bureau.regioamersfoort.nl/
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De Dialoog in de regio

Het kan!



Nieuwe periode…

Maar…….hoe?



Maar…….hoe?



Complexe opgave?

Complexe aanpak!

“Eigenaar” van 
probleem = eigenaar 

van oplossing

Daarom creativiteit en 
expertise samenleving 

ontsluiten

Verbonden raden = 
succesvolle regio

Gedragen voorstellen

=

praten met elkaar en 
niet over elkaar

Fundamenten voor sterke agenda



Wat is daar voor nodig?

Verbind

9 gemeenteraden met elkaar

in het proces

Rol raad

van adviserend naar kaderstellend

van consulteren naar committeren

Kwalitatieve aansluiting 
individuele gemeenten op  

bestuurlijk en ambtelijk niveau

Duidelijke positionering van 
externe stakeholders in het proces Eerst praten over de opgave, dan 

pas over de oplossingen



Rollen in de Dialoog

De Raden

Van achterkant naar

voorkant EN

achterkant

De Samenleving

Voelt zich serieus 

genomen in hun kennis, 

creativiteit, bijdrage

De organisaties

Inhoudelijke expertise 

van invullend naar 

aanvullend inzetten

De Colleges

Ambassadeur van 

proces



Kaderstelling

➢Aan de voorkant

➢Niet te ruim

➢Niet te krap

➢Over inhoud, proces en geld

➢“De raad blijft de baas”



Kernelementen Dialoog



Voorbereiding

• Evalueren en verkennen ontwikkelingen

• Startbijeenkomst Raden

Piketfase

• Ophalen kaders per raad 

• Samenvoegen in één document

• Raden Plenair: Vrijgeven procesvoorstel

• Vaststellen Procesvoorstel per gemeente

Visiefase

• Dialooggroepen ontwikkelen visie

• Samenvoegen visies = concept strategische  Agenda

• Plenaire bijeenkomst Vrijgeven strategische  agenda voor besluitvorming

• Vaststelling per gemeente

2e kwart 2018

sept 18 – jan 19

jan 19 – jun 19



Tempoverschillen



• Fietsen door de Regio
• Acquisitie van Bedrijven
• Profilering van de Regio

In de binnenbaan

Door stakeholders 
uitgewerkte 

voorstellen worden 
dit jaar opgeleverd



Ervaringen met de Dialoog

https://youtu.be/eDWP4R8pvmg?t=1




Mini-dialoog

• In groepen van circa 20 deelnemers
• Verdeel u gelijkmatig
• De Procesbegeleiders voorgesteld



Het volgende station

Startdocument

Regionale 
schaal

IBP 
agenda

landelijke 
trends 



Vragen en opmerkingen van de tafels

Waarom wordt de Strategische Agenda opgesteld? 
Moeten de raden niet hierover beslissen?

De strategische agenda is bedoeld om richting te 
geven aan de Regio voor de komende vier jaar. 
Wat gaan we wanneer en met wie doen?

In het bestuursconvenant dat de basis is voor de 
samenwerking in de Regio staat dat er per periode 
wordt gewerkt met een Strategische Agenda.

Houd iedereen betrokken. Ook de kleine gemeenten

Dit is zeker een aandachtspunt. Aansluiting gebeurt op 
diverse manieren. Bijvoorbeeld door een maandelijkse 
Regio Raadscafé, nieuwsbrieven en lokale en regionale 
bijeenkomsten met de raden.



Waar kunt u uw vragen kwijt?

Ga naar:
www.bureau.regioamersfoort.nl/contact/

Alle vragen en antwoorden zullen op onze site worden gepubliceerd 


