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     Concept 
 

Afsprakenoverzicht (online vergadering) bestuur Regio Foodvalley d.d. 27 maart 2020  
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. van Dijk (vervangt dhr.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 5 en 6) 

  mevrouw A. v.d. Klift (agendapunt 5 en 6) 

 Regio Foodvalley de heer D. Timmermans (agendapunt 7) 

 Stolwijk Kelderman  
 Accountant de heer G. Bouwhuis (agendapunt 8) 

       
Afwezig: --  
 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. De agenda is 
akkoord. 

Besluit N.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 7 februari 2020 
Er zijn geen op- en aanmerkingen. 

Besluit Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
N.a.v. AP 3d Brief provincie Gelderland - Proces Scherpenzeel: 
Scherpenzeel meldt dat het college van Scherpenzeel nog steeds  
gaat voor zelfstandigheid.  
 
De overige stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
Nazenden: 
Brief provincie Gelderland met reactie op Strategische Agenda.  

Besluit N.v.t. 
 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 19 maart 2020: 
* EW&V is via mail behandeld:  
-  Alle onderwerpen zijn verwerkt en in gang gezet. 
- RPW: er is een gesprek geweest met betreffende wethouders van Ede en 

Veenendaal met betrekking tot de Groeneveldselaan (dit stond nog open van 
vorig jaar).  

 Het stuk wordt nog één keer doorgenomen door Ede, daarna is de verwachting 
dat het vastgesteld kan worden.  

 

VASTGESTELD
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* ROW&M is via mail behandeld: 
- Alle besluitvormende punten kunnen doorgang vinden.  
- Meningsvormend is wat lastiger per e-mail.  
 Voor wat betreft O-gen meldt dhr. Verhulst dat voor de continuïteit van de 

gebiedscoöperatie wordt gevreesd. De financiering door provincie Utrecht wordt 
gestopt. Er wordt nagedacht over verschillende scenario’s voor de toekomst van 
O-gen. Ede is geen lid hiervan en vindt het wat ongemakkelijk als dit besproken 
wordt in het PHO. Mevrouw De Heer en de heren De Kruijf, Oosterwijk, Van ’t 
Foort en Verhulst maken onderling een afspraak om dit punt verder te bespreken.  

  
Rhenen en Renswoude vinden het belangrijk met betrekking tot het buitengebied,  
dat O-gen betrokken blijft, zij zijn een cruciale partner. Barneveld stelt voor dat op 
een later moment gekeken kan worden of zij als platformfunctie of ook 
daadwerkelijk voor RFV-projecten worden ingeschakeld.  

Besluit N.v.t. 
 

5. Stand van zaken Regio Deal/Communicatie staatssteun Regio Deal 
Toelichting door Frits Dimmendaal en Astrid van de Klift. 
 
Op 1 mei a.s. is de afwikkeling van de voorbereidingen en de geplande start van 
de uitvoering van de Regio Deal gepland. In overleg met het rijk is het de 
bedoeling dat op 17 april met het rijk en de regiopartners het geheel wordt 
bekrachtigd. Op een later moment wordt een bredere bijeenkomst (onder 
voorbehoud) georganiseerd.  
Er wordt hard gewerkt om de activiteiten staatssteun-proof te laten plaatsvinden. 
Het rijk heeft onderkent dat er veel maatregelen spelen (Corona) en bepleit dat 
ambtenaren van het rijk voldoende tijd moeten hebben om de Regio Deals te 
toetsen. Ze zijn beleidsinhoudelijk bezig en doen er alles aan om aan de 
verplichtingen te voldoen.  
 
Uitvoeringsorganisatie: er is een vacature van Regio Deal-manager in 
voorbereiding. 
 
Voorbereidingskosten: er zijn al behoorlijk wat kosten gemaakt in de 
voorbereiding, geprobeerd wordt deze zoveel mogelijk te beperken. Beide 
provincies hebben toezeggingen gedaan voor een bijdrage, de regio heeft 
hiervoor beperkte mogelijkheden. De uitvoeringskosten worden versleuteld over 
de drie sporen. Dit heeft mevr. Van de Klift zojuist besproken met de 
universiteiten. Diverse andere punten zal dhr. Verhulst nog bespreken met de 
universiteiten. 
Ook is gevraagd naar de besluitvorming bij de Staten van Utrecht met het oog op 
Corona: het onderwerp Regio Deal heeft prioriteit bij Provinciale Staten en zal 
voorrang krijgen in de besluitvorming. 
 
Samenwerkingsovereenkomst 
Nijkerk vraagt of de Samenwerkingsovereenkomst met bijlagen voor 
besluitvorming nog langs de raden moet? Dit is niet nodig, het betreft uitvoering 
van reeds in de zomer 2019 besluiten door de gemeenteraden. Nijkerk heeft een 
toevoeging doorgegeven voor een artikel 4.3.c. in de SOK. Deze zal worden 
verwerkt. Inmiddels hebben meerderde colleges een besluit genomen over de 
SOK. De reacties worden verzameld, daarna wordt hierop gereageerd. 
 
Met betrekking tot staatssteun is het moeilijk de exacte data aan te geven waarop 
dingen helder worden, we zijn afhankelijk van anderen. Mevr. Van de Klift geeft 
aan dat alle seinen op groen staan en verwacht wordt dat alles goed zal lopen. 
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Andere vraag is of de planning van het hele traject nog actueel is?  
De datum van 1 mei lijkt nog steeds haalbaar, iedereen is voorbereid om zo 
spoedig mogelijk aan de slag te gaan.  
 
Rhenen geeft aan dat er erg veel stukken ontvangen zijn over de Regio Deal. De 
hoeveelheid stukken maakt het lastig voor de colleges te zien waar gemeenten 
precies zitten, waar zijn we zichtbaar? Rhenen dringt er op aan dat gemeenten 
een sterkere positie en zichtbaarheid hebben in de werkpakketten. Regio 
Foodvalley is één van de acht partijen, maar behoefte bij Rhenen is om toch 
steviger aangehaakt te worden bij het vervolg en meer evenwicht en 
betrokkenheid bij de uitvoering te hebben. Dan is het beter aan de raden uit te 
leggen. De werkpakketten zijn al gevuld met mensen uit allerlei geledingen, maar 
de verwachting is dat er medewerkers van de gemeenten aan toegevoegd 
kunnen worden. Het is alleen niet de bedoeling dat er extra capaciteit wordt 
toegevoegd. 
Barneveld wil extra sturingslagen voorkomen en wil de wederkerigheid zoeken 
door goede verantwoording en vertrouwen te hebben in de verdere uitwerking. 

Besluit N.v.t. 
 

6. Uitwerking governance Regio Foodvalley 
Frits Dimmendaal geeft een toelichting. 
 
Met alle raden (behalve Rhenen vanwege Corona) is een consultatiegesprek 
geweest op basis van drie scenario’s. Het brede beeld, is dat het tweede scenario 
en elementen uit het derde spoor de voorkeur hebben.  
 
De richting en procedure die nu voorzien wordt, staat in het nagezonden 
voortgangsbericht.  
 
De richting gaat nu naar een  
• Economic Board Regio Foodvalley, gebaseerd op een 

samenwerkingsovereenkomst, voor de gedeelde opgaven (programma’s) van 
de Strategische Agenda 

• een regiobestuur voor intergemeentelijke samenwerking, gebaseerd op de 
Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley, voor de eigen opgaven 
(portefeuilles) van de gemeenten en voor de organisatie van de 
overheidskolom; 

• een regiokantoor, dat de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en de 
Economic Board faciliteert. 

 
De planning ziet er nu als volgt uit: 
• voor de zomer wordt een uitgangspuntennotitie (vormgeving Economic 

Board, richting actualisatie GR en financiering regiokantoor) samen met de 
Strategische Agenda ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. 

• na de zomer wordt de uitwerking van de governance èn een concept-voorstel 
tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling door middel van een 
wensen- en bedenkingen-procedure aan de raden voorgelegd. Hierna (Q4) 
wordt een definitief voorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling ter vaststelling aan de raden voorgelegd. 

 
Verzoek is om de raden te informeren met een korte voortgangsnotitie, deze zal 
de heer Dimmendaal maken. 

Besluit N.v.t.  
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7. Concept begroting RFV 2021-2024 en Valleihopper 2021-2023 
Er zijn twee aparte begrotingen gemaakt omdat geanticipeerd is op het vertrek van 
de Valleihopper uit de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley. Gemeente 
Barneveld is hard aan het werk om de voorbereidingen voor de overgang van de 
Valleihopper te treffen (waarschijnlijk na de zomer). 
 
Er zijn een paar accenten veranderd ten opzichte van de kaderbrief. De kaderbrief 
is voor wensen en bedenkingen langs geweest bij de raden. Deze aanpassingen 
hebben verder geen gevolgen. De laatste versie is na het DB RFV aan de AB-leden 
gestuurd. Hierna worden de begrotingen aangeboden aan de raad. 
 
Nijkerk geeft mee dat, in verband met de lastige financiële situatie, pas bij de 
(beleidsarme) voorjaarsnota een en ander definitief wordt meegenomen.  
 
De volgende begroting van RFV wordt opgesplitst in twee delen: het eerste deel 
met de kosten van het regiokantoor en het tweede deel met het programmadeel. 
Dit in verband met de vele vragen die er meestal zijn over de programmakosten. 

Besluit Besloten conform. 

8. Concept jaarreking 2019 RFV 
De accountant Gert Bouwhuis van Stolwijk Kelderman geeft een korte toelichting. 
 
Er zijn nog een paar aanpassingen gedaan (ook i.v.m. de Corona-crisis, dit moet 
in de jaarrekening opgenomen worden).  
De enige bevinding is het vertrek van de voormalig directeur. De GR is eigen 
risicodrager voor de WW en betaalt hiervoor de kosten. Dit leidt tot een negatief 
resultaat, hiervoor is een voorziening gevormd. Dit zal worden uitgelegd aan de 
raad. Verder moet hiervoor een verklaring opgenomen worden in een 
risicoparagraaf. Voorstel om dit te benoemen als:  ‘voorziening afgevloeid 
personeel.’ Alle AB-leden geven er de voorkeur aan om dit punt jaarlijks op te 
nemen (is voor max. drie jaar) omdat het anders een schatting blijft.  
 
Het AB geeft mandaat aan het DB om de jaarrekening met bovengenoemde 
aanvulling definitief vast te stellen. Hierna kan de jaarrekening ook nog door het 
AB worden vastgesteld. 
 
Er zijn geen aanvullende vragen. De voorzitter bedankt de heren Droog en 
Timmermans voor de werkzaamheden en goede afronding. 

Besluit N.v.t. 

8.1 Tweede Kamerverkiezing 2021 
 Hiervoor wordt door verschillende personen aan een document gewerkt. Dat zal 
de opmaat zijn om op een later moment, als de congressen gaan plaatsvinden, 
partijen goed te informeren en de speerpunten van Regio Foodvalley voor het 
regeerakkoord mee te geven.  

Besluit N.v.t. 

 HAMERSTUKKEN 

9. Rapportage thema Flexibiliteit en Differentiatie 
 

Besluit Besloten conform. 
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10. Salentein en vervolg 
 

Besluit Besloten conform. 

11. Manifest Gezonde Leefomgeving en vervolg 

Besluit Besloten conform. 

12. Aanpassing projectenlijst Mobiliteitsfonds 

Besluit Besloten conform. 

13. Bovenregionaal belang realiseren van project Spoorzone Ede 
Scherpenzeel heeft dit onderwerp nog niet in het college besproken, maar gaat 
ervan uit dat dit akkoord is.  
 

Besluit Besloten conform. 

14. Kantorenvisie en uitvoeringskader 

Besluit Besloten conform. 

15. Actualisatie RPW 

Besluit Besloten conform. 

16. Vervolg Kennisknooppunt Eiwitten (HIK) 

Besluit Besloten conform. 

17. Integrale mobiliteitsvisie provincie Gelderland 

Besluit Besloten conform. 

18. Rondvraag en sluiting 
Dhr. Droog:  net als in de gemeenten wordt in RFV-verband ook geïnventariseerd 

waar besluitvorming over moet plaatsvinden voor 1 juni, dit wordt zo 
spoedig mogelijk kenbaar gemaakt. 

 
 De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. Het volgende overleg staat  

gepland op vrijdag 5 juni van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 
 


