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Vastgesteld 
Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley d.d. 13 december 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. Doornenbal 
 Rhenen                de heer H. van der Pas 
 Scherpenzeel de heer H. de Vries 
 Veenendaal de heer G.J. Kats 
 Wageningen mevrouw M. Hulshof  
 Regio Foodvalley de heer A. Droog, secretaris 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 
 
Gasten: Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 3 en 4b) 

 Veenendaal mevrouw A. van de Klift (agendapunt 3 en 4b) 

      
Afwezig: --  

 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. Welkom aan Maud 
Hulshof, de nieuwe wethouder in Wageningen en vervanger van Dennis Gudden. 
Er volgt een korte voorstelronde. 
 

Besluit n.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 1 november 2019 
 

Besluit Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Regio Deal 
Het filmpje over de Regio Deal wordt getoond (staat op de website van RFV). 
Frits Dimmendaal geeft een nadere toelichting. 
 
De Regio Deal is in gang gezet, er wordt hard gewerkt aan de overeenkomsten, 
de begroting wordt afgerond en kaders worden gemaakt. In de volgende DB- en 
AB-vergadering worden de leden hierover nader geïnformeerd. 
Geopperd wordt in maart een bijeenkomst voor de raden te organiseren en hen 
over de Regio Deal en de governance te informeren, zodat de raden hier ook op 
kunnen reageren. 

Besluit N.v.t. 
 

4. Mededelingen 
a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 5 december 2019: 
* EW&V: 
-  Geen punten. 
 
* ROW&M: 
-  Aankomende woensdag worden de handtekeningen gezet voor het netwerk 

Salentein. 
-  Is gesproken over de woondeals en de NOVI-gebieden, dit wordt steeds meer 

uitgekristalliseerd. 

Besluit N.v.t. 
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4b. Opdracht voor de governance 
Frits Dimmendaal en Astrid van de Klift geven een presentatie. Deze presentatie 
wordt ook aan de griffiers gegeven en daarna aan de stuurgroep Triple Helix.  
 
Door middel van een vragenlijst zijn diverse personen vanuit overheid, onderwijs 
en ondernemers geïnterviewd om zo een beeld te krijgen hoe men over de 
toekomst van de regio denkt.  
Het DB fungeert als opdrachtgever voor het ontwikkelen van de nieuwe 
governance structuur. De gemeentesecretarissen zijn opdrachtnemer en hebben 
hun eerste bevindingen en dillema's gepresenteerd. Omdat de meningen over de 
ideale governance structuur sterk uiteenlopen, werd ook een ander tijdspad 
gepresenteerd.  
In een informatieve, oordeelsvormende en besluitvormende ronde zullen de 
bevindingen van de gemeentesecretarissen gepresenteerd worden in diverse 
gremia (DB, AB, Griffiers, raden, TH-Stuurgroep). Begin april wordt een nieuwe 
foto gepresenteerd, hierna zullen de workflows nog definitiever worden 
uitgewerkt. Die extra tijd is nodig, om vanuit alle invalshoeken informatie op te 
halen en draagvlak te creëren. Ook de PHO’s moeten goed meegenomen 
worden in het hele proces.  
 
Samenvatting: 
- wordt goed naar de vier kolommen gekeken (het gaat met name om twee 

kolommen, de andere twee zijn hiervan afgeleid) 
- de kolommen meer gelijkwaardig maken 
- eventueel een economic board (alleen advies of ook besluit) of coöperatief 

model 
- ook is genoemd één uitvoeringsorganisatie en vertegenwoordigers namens 

overheid, ondernemers en onderwijs.  
-  meer clusteren, andere partijen uitdagen, inzichtelijk maken hoe iedereen 

bijdraagt. 
- een duidelijke rolverdeling en structuur. De governance structuur niet 

vermengen met inhoudelijke punten. 
- zijn gemeenten ook bereid een andere positie in te nemen? 
- belangrijk is de raden vroegtijdig hierbij te betrekken. Goed uitleggen wat we 

doen en met een plaatje de samenwerking binnen de regio duidelijk maken. 
- duidelijke kaderstelling en randvoorwaarden met een uitleg waar de 

gemeenteraden van zijn. 
 
Op 22 januari wil men een presentatie over de governance voor de raden geven 
en 30 januari voor de beide PHO’s. 
 

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

Besluit N.v.t. 
 

6. Eindrapportage Strategische Agenda (SA) 2016-2019 
Er is nog een samenvatting toegevoegd, zijnde twee pagina’s met inleiding en 
wat de projecten hebben opgeleverd voor RFV. Aangegeven wordt ook te kijken 
naar wat we hiervan geleerd hebben en wat het oplevert voor de volgende SA. 
De nieuwe SA is meer SMART gemaakt ook naar aanleiding van suggesties van 
de rekenkamer. Voor de rekenkamer is het een praktische presentatie.  
 

Besluit Besloten conform, de rapportage gaat via de colleges naar de raden en de 
regiocommissie..  
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7. Kaderbrief RFV 2021 en Kaderbrief Valleihopper 2021 
Arjen Droog geeft een presentatie (zie bijlage). De verschillende stappen van de 
financiën worden doorgenomen. Op 22 januari worden de raden meer inhoudelijk 
geïnformeerd over de kaderbrief. 
Met de kaderbrief wordt inzichtelijk gemaakt wat gemeenten kunnen verwachten. 
Gemeenten kunnen zelf de bedragen in hun begroting opnemen, besluitvorming in 
colleges moet nog plaatsvinden.  
Aangegeven wordt onderscheid te maken tussen bedragen van gemeenten en de 
bijdragen voor het regiokantoor.  
Renswoude geeft aan dat zij het programma energie trekken. Vraag is hoe de  
andere gemeenten hieraan bijdragen? Dit is nu nog niet het geval. Dat heeft met 
name te maken met de vergoeding voor programmamanagers. Nu nemen vaak 
de grote gemeenten dit op zich. Het regiobestuur vraagt de 
gemeentesecretarissen om over de bekostiging van programmamanagers 
nieuwe, eerlijkere afspraken te maken. 
Veenendaal stelt voor om in 2020 een projectenboek met heldere doelen, 
financiering en ambtelijke inzet te maken. Zo is het meer inzichtelijk voor elkaar. 
Nijkerk vindt dat op onderdelen de financials niet goed betrokken zijn, dit nog meer 
aandacht aan geven.  
 

Besluit Besloten conform met een kleine aanpassing. 

8. Definitief vaststellen jaarrekening 2018 
Geen nadere opmerkingen. 
 

Besluit Besloten conform. 

9. Begrotingswijzigingen 
Hierover is al eerder besloten, gaat erom dat een en ander rechtmatig wordt 
vastgesteld. 
 

Besluit Besloten conform. 

10. Stikstofaanpak 
In de brief naar de gedeputeerden nog benoemen wat in de Regio Deal met de 
stikstofaanpak gedaan wordt. Tevens provincie Utrecht opnemen en verbinden 
hieraan. 
 

Besluit N.v.t. 

11. Jaarplan Mobiliteit 
Geen nadere opmerkingen. 
 

Besluit Besloten conform. 

12. Onderzoek regionale OV-verbindingen 
Geen nadere opmerkingen. 
 

Besluit Besloten conform 

13. Projecten Slimme Mobiliteit 
Geen nadere opmerkingen. 

Besluit Besloten conform 

14. Besteding rijksbijdrage Regionale Energie Strategie 
Geen nadere opmerkingen. 
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Besluit Besloten conform 

15. VERVALLEN 

16. Werkprogramma 2020 Voedsel- en Eiwittransitie 
Geen nadere opmerkingen. 
 

Besluit Besloten conform 

17. Rondvraag en sluiting 
-  Groei#4 is uitgedeeld, men vindt het een mooi en informatief blad. Er wordt nu 

een pilot gedaan met een middenkatern voor bedrijvenkringen. Aan alle 
bedrijvenkringen wordt voorgesteld mee te doen. Later gebeurt dit ook met 
onderwijs en LTO. 

- Nijkerk: geeft aan dat de kaderbrief Valleihopper erg laat is bijgevoegd. Het 
proces is niet juist. Deze is alleen in de bestuurscommissie besproken en niet 
in de PHO’s.  

- Regio Deal Veluwe is opgesteld, hierin staat vier sporen. De deal is nog niet 
definitief toegekend. Ede is onverwacht ook hierbij betrokken (als 
centrumgemeente). 

 

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

 De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 7 februari van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


