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Vastgesteld 

Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley d.d. 1 november 2019 te Ede 
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf  
 Ede de heer L. Meijer  
 Nijkerk                 de heer G. Renkema  

Renswoude          mevrouw P. Doornebal 
 Rhenen                de heer H. van der Pas 
 Scherpenzeel de heer H. de Vries 
 Veenendaal de heer G.J. Kats 
 Wageningen de heer D. Gudden  
 Regio Foodvalley de heer A. Droog, secretaris 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 
 
Gasten: Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 3) 

 Veenendaal mevrouw A. van de Klift (agendapunt 3) 

      
Afwezig: --  

 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.  

Besluit n.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 13 september 2019 
 

Besluit Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Regio Deal 
Vanwege de samenstelling is onze Regio Deal uniek, maar daardoor wel 
ingewikkelder. Er is een Samenwerkingsoverkomst (SOK), een bijbehorend 
uitvoeringsprogramma en een monitoringsplan in concept gereed. Hierin worden 
diverse zaken afgehecht op juridisch en financieel gebied, de staatssteun en 
BTW afhandeling. Vanuit de drie sporen worden werkpakketten gemaakt, 
hiertussen zit een regiefunctie die met name administratief is. Benadrukt wordt 
een eenduidig systeem aan te houden waarbij iedereen in alle sporen weet wat er 
gedaan moet worden. Met de SOK en raamovereenkomst (ROK) wordt het 
minimale geregeld.  
 
De aandachtspunten die gedeeld worden zijn herkenbaar. Hiervoor zijn de SOK 
en duidelijke resultaatsafspraken juist nodig. Het uitgangspunt wat in het 
uitvoeringsprogramma is beschreven, is het toetsingskader om uitwerking te 
realiseren. Eind dit jaar wil men ter besluitvorming voorleggen hoe de sporen eruit 
zien, welke werkpakketten er zijn en wie wat uitvoert op de sporen.  
Op verzoek kan Astrid van de Klift nadere uitleg geven. 
Op 14 november is een bijeenkomst met alle partners van de Regio Deal. Via de 
sporen, maar ook via intermediairs en financials zijn de gemeenten aangehaakt. 

Besluit N.v.t. 
 

4. a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 17 oktober 2019: 
* EW&V: 
-  Kantorenvisie: staat als punt op de agenda. 
-  WSP: bestuurlijk opdracht gegeven aan gemeentesecretarissen om een goede 

opdracht voor het WSP te maken. Komt in een volgende vergadering terug. 
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-  Kracht van Oost: gaat over hoe het oostelijk landsdeel functioneert. Wordt nu 
weer opnieuw onderzoek gedaan, hiervoor kunnen wij als regio input geven. 
Benadrukt wordt dat ook Utrechtse gemeenten hierbij aansluiten. 

 
* ROW&M: 
- Woondeal Oost: is RFV bij betrokken. Er wordt ook een woondeal in Amersfoort 

gemaakt. De betrokken bestuurders bekijken hoe die ten opzichte van de 
woondeal voor onze regio is. 

 
b) Raadsinformatiebijeenkomsten 
Uitnodigingen zijn bijgesloten. 
 
Mededelingen 
-  De heer Willem Kuijsten is als voorzitter voor de ondernemersverenigingen 

benoemd. Namens het regiobestuur is een bloemetje bij hem bezorgd. 
-  Gemeente Bunschoten-Spakenburg: de heer Droog heeft met de burgemeester 

en gemeentesecretaris gesproken over samenwerking met RFV op bepaalde 
thema’s. Zij treden niet toe tot de GR, maar zoeken samenwerking op inhoud 
op bepaalde onderwerpen. 

Besluit N.v.t. 
 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

Besluit N.v.t. 
 

6. Concept Strategische Agenda 
Hiervoor worden diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd. De financiële 
doorkijk wordt gegeven in de kaderbrief. In alle gemeenten verloopt de 
behandeling op dezelfde manier. Het komt nu in de raden en als de governance 
en financiële doorkijk gereed zijn in maart, komt het opnieuw in de raden.  

Besluit Besloten conform.  

7. RPW kantoren (visie en afsprakenkader) 
Eerder is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Eén van de 
elementen is het vaststellen van de kantorenvisie. Hierin is een 
kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Voor werklocaties worden een aantal pilots in 
de regio opgezet en provincie Gelderland is bereid om hierin te investeren. Met 
provincie Utrecht wordt dit ook bestuurlijk besproken. 

Besluit Besloten conform. 

8. Middenhuur 
Wordt zonder aanpassing besloten conform. Tevens wordt een persbericht 
verzonden. 

Besluit Besloten conform. 

9. Deelname RFV aan Schone Lucht Akkoord (SLA) 
Aandachtspunt is dat er geen overige bijdragen en verplichtingen worden 
gevraagd. 

Besluit Besloten conform. 

10. Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 
Komt in de volgende vergaderronde terug, zodat de eindrapportage SA in de 
portefeuillehoudersoverleggen kan worden besproken. 

Besluit Aangehouden tot volgende vergadering. 
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11. Samenwerking met Business Region Aarhus (BRA) 
Volgende week komen zij met een grote delegatie op bezoek. De samenwerking 
verloopt goed, ook partijen uit de beide regio’s gaan met elkaar in gesprek. 
BRA wil graag de samenwerking voortzetten en een overeenkomst hiervoor 
opstellen (gelijk aan de overeenkomst met Zweden). Er volgt nog een Nederlandse 
vertaling van de intentieverklaring. 
Vooralsnog zijn Zweden en Denemarken de voorkeursregio’s.  
De heer Droog zal als vervolg op de strategische agenda een overzicht van de 
internationale samenwerkingen te maken.  

Besluit Besloten conform. 

12. Opdracht inrichten governance 
De opdracht voor de gemeentesecretarissen is geformuleerd naar aanleiding van 
de ‘foto’ van de governance. Tevens gaat een extern bureau meekijken. Het is een 
strak tijdspad en gemeenten willen nog diverse punten kunnen inbrengen. Dit kan 
via de eigen gemeentesecretaris. De raden moeten hier ook in meegenomen 
worden. In de volgende vergadering wordt de governance nader besproken.  

Besluit N.v.t. 

13. Rondvraag en sluiting 
-  De heer Gudden: er schijnt een Regio Deal voor de Veluwe in de maak te zijn. 

Dit is niet bekend bij de Veluwse gemeenten (op het gebied van toerisme). Ook 
Agrifood 2030 is met een deal bezig. 

-  De heer De Vries: complimenten voor bezoek aan Brussel. 
 Wanneer worden de statenleden van de provincies uitgenodigd? Zij worden 

voor de sessies over de Strategische Agenda uitgenodigd en ook voor de 
regiotour die volgend jaar wordt georganiseerd. 

-  De heer Meijer: heeft gesproken met een Zweeds bedrijf dat een app over 
voedsel heeft, dit zou voor WFC en ICT interessant kunnen zijn. 

-  De heer De Kruijf en twee wethouders zijn bij een stikstofbijeenkomst geweest. 
Ze hebben daar een statement naar buiten gebracht wat niet is overlegd. Zal de 
volgende keer wel gebeuren. 

-  De heer Kats stelt voor volgend jaar in Brussel een overleg te organiseren met 
de drie internationale regio’s. 

 

 Agendapunt volgende vergadering: 
- Samenwerking en bezoeken van buitenlandse regio’s/delegaties 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 13 december van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


