
  

 

Agenda Regiocommissie 
Regio FoodValley 
Woensdag 10 april  2019 
van 20.00 tot 22.00 uur (inloop 19.30 uur) 
Locatie: Rhenen 

Leden Regiocommissie: 
Barneveld:  K. van der Tang, J. van den Wildenberg (vz) 
Ede:   E. Jansen, D. Weststrate 
Nijkerk:   W. van Veelen, H. Bokkers 
Renswoude:  B. Bisschop, L. Verkerk 
Rhenen:  N. Drost, G. Wiesenekker 
Scherpenzeel:  G. van Deelen, G.A. Schimmel - de Greef 
Veenendaal:  Y. Bottema, A. Koerts 
Wageningen:  J. Kamerman, L. Kaper 
Verslag:  E. Möller 
Secretaris:  J. Koenders 
 
Bijlagen 

 Bijlage 1: Conceptverslag vergadering 23 januari 2019 (incl. overzicht actiepunten) 

 Bijlage 2: Memo over publiceren van vergaderstukken op de website 

 Bijlage 3: Amendement Ede m.b.t. kaderbrief 

 Bijlage 4: Concept overzicht behandeling kaderbrief 

 Bijlage 5: Concept overzicht behandeling strategische agenda 

 Bijlage 6: Begroting 

 Bijlage 7: Jaarrekening 
 
Opmerking: 
Bijlage 4 en 5 worden teruggelegd bij de griffiers ter controle. Naar verwachting volgt er op 1 april 2019 
een definitieve versie.  
Bijlage 6 en 7 volgen naar verwachting op 1 april 2019. 
 
Genodigden  

 Namens de griffiers: Cybelle Apell 

 Namens het regiobestuur: Hans van der Pas 

 Namens het regiokantoor: Gert Boeve 
 
1. Opening, mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda  

 Benutten van reservedatum (15 mei 2019)  

 Ingekomen post: diverse artikelen over regionale samenwerking (incl. samenvatting), 
presentatie over regionaal samenwerken (23 januari 2019), artikel over regie in de regio, 
uitnodiging regionaal samenwerken in de regio, Nieuwsbrief regiodeal (nr. 1 + 2), save 
the date bijeenkomst regiodeal en strategische agenda 
 

2. Verslag vergadering 23 januari jl.  

 Conceptverslag (zie bijlage 1) 

 N.a.v. het verslag: bijeenkomst over regiobijeenkomsten wordt ingepland voor de zomer 
met deelnemers & publiceren van vergaderstukken op de website (zie bijlage 2) 

 
3. Terugblik op  

a. Gesprek met BZK over regionaal samenwerken (13 maart 2019) 
b. Bijeenkomst klimaatadaptatie (15 maart 2019) 
c. Bijeenkomst met de raden over samenwerken (10 april 2019) 



 

 

 
4. FoodValley in de raden  

a. Behandeling kaderbrief (zie bijlage 3 + 4) 
b. Behandeling Strategische Agenda (zie bijlage 5) 
c. Behandeling Begroting (vooruitblik) 

 
 

5. Advies aan de raden m.b.t. Begroting  
Opmerking: Tijdens de vergadering wordt een aantal aandachtspunten geïnventariseerd voor 
een memo aan de gemeenteraden. Uiterlijk 12 april ontvangt u een conceptmemo op basis 
van de aangedragen punten. Hier kunt u tot maandag 15 april (15.00 uur) op reageren. De 
voorzitter zal vervolgens zorg dragen voor de aanpassingen en verzending aan de raden (via 
de griffiers). 
 

6. Nieuws uit het regiobestuur 
a. Stand van zaken Regiodeal en Strategische Agenda, en AgriFood 2030  
b. Regionale Energie Strategie (RES) 

 
7. Nieuws van de griffiers  

 Volgt op 1 april 2019. 
 
8. Nieuws uit de raden + rondvraag  

 Rondje over betrekken van de raad: ‘hoe vul jij je rol als regiocommissielid in?’ 
Opmerking: Er wordt een rondje gemaakt langs alle acht de gemeenten. Wellicht is het goed 
om gezamenlijk uw bijdrage voor te bereiden voor uw eigen gemeente. 

 Tijdigheid accountantscontroles bij gemeenten 

 Nieuws, actualiteiten, etc. 
 

9. Sluiting 
 
 


