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        Concept ter vaststel l ing in de  
        Regiocommissie d.d. 15 mei 

 

Verslag:    
Intergemeentelijke Raadscommissie Regio Foodvalley 
d.d. 10 april te Rhenen 

            
 

Aanwezig: 
Barneveld:  mevrouw Judith van den Wildenberg (voorzitter) 
Ede:  de heer Evert Jansen, de heer Weststrate 
Nijkerk:  de heer Boudewijn van der Woerd, de heer Wim van Veelen 
Renswoude:  de heer Kees Eskes, de heer Bart Bisschop,  
Rhenen:  mevrouw Geertje Wiesenekker, de heer Rik ter Horst, de heer Jan 

Willem Langenbach 
Scherpenzeel:   mevrouw Ineke Schimmel - De Greef, de heer Gerard van Deelen 
Veenendaal:  mevrouw Yvonne Bottema, de heer Arjan Koerts 
Wageningen:  mevrouw Merel Tieland, mevrouw Laura Kaper 
 
Namens Regio Foodvalley:  de heer Arjen Droog 
Namens Regiobestuur:   de heer Hans van der Pas  
Namens griffiers:   mevrouw Kim Koopman 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris)  
Overige aanwezigen:  dhr. Jan Willem Nuis (plaatsvervangend lid Ede), Sanne van Laar 

(intermediair Rhenen) 
 

Afmeldingen:   
Barneveld:  de heer Koos van der Tang 
Nijkerk:  de heer Harry Bokkers 
Renswoude:  de heer Leo Verkerk 
Rhenen:  de heer Nico Drost 
Wageningen:  de heer Jan Willem Kamerman 
 

  
Verslag:  Arjen Droog  

             

1. Opening, mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda  
De voorzitter, mevrouw Van den Wildenberg, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom.  

 Wisselingen regiokantoor: vertrek Gert Boeve 
De heer Droog wordt gefeliciteerd met zijn benoeming tot waarnemend directeur. Er wordt 
aan het bestuur gevraagd wat meer toelichting te geven op het vertrek van de heer Boeve. 
De heer Van der Pas geeft aan dat het vertrek van de heer Boeve in het persbericht dat 
verspreid is verder is toegelicht. De taken van de heer Boeve zijn verdeeld. Mevrouw Van der 
Klift neemt de Regiodeal over en de heer Bonthuis bekijkt de processen binnen de regio. De 
Regiodeal is nu prioriteit, wat betekent dat de Strategische Agenda getemporiseerd wordt. De 
raden worden hierover nog bericht. Verder zal de werving van de nieuwe directeur ook 
afhangen van de ontwikkeling van de Strategische Agenda en de Regiodeal, zodat het profiel 
van de nieuwe directeur goed kan worden bepaald en past bij de ambities van de regio. 

 Vergadering 15 mei 
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn voor het inzetten van de reservedatum op 15 mei. Dit 
is niet het geval. De volgende vergadering van de Regiocommissie zal op 15 mei in 
Scherpenzeel plaatsvinden. 

 Gelders Manifest 
Vanuit diverse Gelderse regio’s is er een manifest aan de Provincie aangeboden aan de 
formerende partijen met wensen vanuit de regio.  
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 Foto op de website 
De voorzitter vraagt of men behoefte heeft om met naam en foto op de website van de regio 
Foodvalley te staan als het gaat om de leden van de Regiocommissie. De leden geven aan 
geen bezwaar te hebben. De volgende vergadering zullen er foto’s worden gemaakt. 

 Ingekomen post 
De leden nemen kennis van de ingekomen stukken. 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Afmeldingen ontvangen van de heer Van der Tang, de heer Bokkers, de heer Verkerk, de heer Drost 
en de heer Kamerman. De heer Eskes, de heer Ter Horst, de heer Langenbach en mevrouw Tieland 
zijn als plaatsvervangers aanwezig. 

2. Verslag vergadering 23 januari jl. 

 Conceptverslag  
Het verslag van 23 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 N.a.v. het verslag: publicatie vergaderstukken 

De leden stemmen in met de in de memo gekozen route. Agenda’s en verslagen worden 

gepubliceerd en andere stukken zijn op aanvraag beschikbaar. Er wordt nogmaals aangegeven 

dat het bijwonen van de vergaderingen door derden alleen gebeurt in overleg met de leden. 

3. Terugblik op  

a. Gesprek met BZK over regionaal samenwerken (13 maart 2019) 

De heer Van Veelen geeft een korte terugkoppeling van het gesprek. Hij geeft aan dat het 

ministerie bezig is de Wgr te actualiseren en meer haakjes in de Wgr wil inbouwen om meer 

grip op regionale samenwerking te krijgen. Tijdens het gesprek kwam aan bod dat er veel 

verschillende vormen van samenwerken zijn. Vanuit Foodvalley is onder andere aangegeven 

dat vertrouwen de sleutel van succes is voor de samenwerking in de regio. Het betrekken van 

de raden en hen goed meenemen in de projecten is voor deze regio een uitdaging. Zeker nu 

de samenwerking steeds groter wordt (o.a. Rijk, Brussel, etc.). Er is gevraagd om good 

practices vanuit het Rijk te delen met de regio’s. Verder is aangegeven dat een aantal 

rekenkamer(commissie)s gezamenlijk onderzoek doet en dat het ministerie t.z.t. de resultaten 

van dat onderzoek toegestuurd krijgt. 

 

b. Bijeenkomst met raden over samenwerken (10 april 2019) 

De voorzitter vraagt mevrouw Kaper, als initiatiefnemer, om een eerste reactie op de 

bijeenkomst die georganiseerd is door de Regiocommissie in samenwerking met de 

Gelderland Academie. Mevrouw Kaper geeft aan dat het een goed vervolg was op de sessie 

die zij met de Rekenkamer(commissie)s heeft gehad. Wat haar betreft heeft er een goede 

discussie plaatsgevonden over de focus in de regio en tegelijkertijd werd duidelijk dat een 

goede onderlinge samenwerking daar de basis voor is. Zij benadrukt dat het van belang is 

met de raden te blijven zoeken wat gewenst is.  

De heer Weststrate geeft aan dat het goed is om ervaringen te delen en de verbinding met de 

raden te blijven zoeken op dit thema. 

4. Foodvalley in de raden 

a. Behandeling Kaderbrief 
De voorzitter vraagt of er bijzonderheden te melden zijn bij de behandeling van de Begroting 

in de raden. De heer Weststrate geeft aan dat in Ede een amendement is aangenomen om te 

gaan verkennen of de Valleihopper anders georganiseerd kan worden. De heer Eskes geeft 

aan dat hij zich kan vinden in de strekking van het amendement. 

 

b. Behandeling Strategische Agenda 
De voorzitter vraagt of er nog bijzonderheden te melden zijn bij de behandeling van de 

Strategische Agenda in de raden.  
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- Mevrouw Wiesenekker geeft aan dat Rhenen een bijeenkomst heeft georganiseerd met 

onderwijs en bedrijven. Dit was zeer positief en inspirerend. Het ging onder andere over 

landbouw, human capital, en hoe je je rol kan pakken in de regio. 

- De heer Bisschop geeft aan dat in Renswoude vooral is gesproken over focus. Hij verbaasd 

zich erover dat sommige gemeenten wel een besluit hebben genomen en anderen niet. 

- De heer Weststrate geeft aan dat Ede de startnotitie nog moet behandelen. 

- De heer Van der Pas geeft aan dat de behandeling van de strategische agenda ook is 

geëvalueerd in het bestuur. Hierin kwam naar voren dat het bestuur duidelijk moet zijn wat 

het vraagt van colleges en raden. Vaststelling van de startnotitie was de bedoeling. Het 

bestuur gaat proberen in de toekomst voorstellen meer uniform aan te bieden. Hij geeft ook 

aan dat het proces getemporiseerd wordt. Als de Regiodeal in juni afgerond wordt, zal de 

Strategische Agenda naar verwachting in september komen en in 2019 aan de raden worden 

aangeboden voor vaststelling.  

- De heer Van Veelen geeft aan dat er veel speelt en dat het de goede kant op gaat. In 

Nijkerk is wel aandacht gevraagd voor de governance. Leg uit waar gemeenten straks ja op 

zeggen. 

- De heer Eskes geeft aan dat de behoefte in Renswoude is aan focus en samenwerking in 

bredere zin. 

- De heer Van Deelen vraagt wanneer hét moment is om input te geven op de Strategische 

Agenda. De heer Droog geeft aan dat er na de zomer bijeenkomsten zijn en dat wensen 

meegegeven kunnen worden via de eigen portefeuillehouder. 

- De heer Ter Horst geeft aan dat de naam Foodvalley voor veel diverse zaken en 

organisaties gebruikt wordt. Kan hier meer inzicht in komen? De voorzitter geeft aan dat er 

een overzicht komt. 

- De heer Van Veelen vraagt naar de rol van de heer Hageman bij de vorm van de 

samenwerking. De heer Droog geeft aan dat hij de opdracht heeft om een foto van de 

samenwerking te maken en zijn verwonderingen te delen. De verkenning wordt binnenkort 

afgerond. De heer Bisschop geeft aan dat het wat hem betreft vooral om de inhoud moet 

gaan bij de Strategische Agenda. 

 

5. Advies aan de raden m.b.t. begroting 
De heer Van der Pas biedt namens het bestuur zijn excuses aan voor de vertraging en geeft een 
korte toelichting op de begroting en de context (o.a. Regiodeal, Strategische Agenda, Agrifood 2030). 
Deze ontwikkelingen gaan van invloed zijn op de begroting, hoe dit er precies uit komt te zien is nu 
nog onduidelijk. Er zal dus nog een financiële vraag naar de gemeenten komen op een later moment.  
Er wordt met name gesproken over de Regiodeal en de rol voor de raden hierin. Samengevat willen 
de leden de volgende punten meegeven aan de raden: 

 de begroting is op dit moment niet spannend door alle ontwikkelingen rond de Regiodeal en 
Strategische Agenda; 

 in het derde kwartaal wordt een begrotingswijziging verwacht (co financiering regiodeal); 

 het zijn onzekere tijden voor de regio, waardoor er nog weinig inzicht is in de (financiële) risico’s; 

 de gemeenten zijn samen maar 1/7 deel van alle partijen binnen de Regiodeal. Het is een 
complex proces met veel partijen; 

 het zal per gemeente verschillen of er extra geld gevraagd moet worden voor co financiering van 
de Regiodeal, dit is afhankelijk van de lokale situatie en afspraken; 

 zorg dat je als raad weet wat je met de regio wilt, denk aan een vorm zoals Rhenen die heeft 
toegepast (gesprek met ondernemers en onderwijs); 

 het besluit voor de Regiodeal wordt uiteindelijk genomen door de stuurgroep Rijk en Regio (op 21 
juni 2019). Daarna is het voor de raden nog mogelijk om als raad voorstellen te doen aan het 
college om alsnog aan te sluiten bij bepaalde sporen / projecten van de Regiodeal.  

 
Mevrouw Bottema heeft nog vragen over de huisvestingskosten van De Vleugel naar het WFC. Waar 
zie je deze kosten terug in de begroting? Daarnaast staat Regio De Vallei in de begroting 
opgenomen, dit gaat om afvalverwerking. Waarom is dit opgenomen? 
De heer Droog geeft aan dat er momenteel marktconforme huur wordt betaald aan de gemeente Ede. 
De verwachting is dat de huur bij het WFC niet hoger zal zijn dan nu is begroot. 
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Wat betreft Regio De Vallei is dit voor de Gelderse gemeenten de afvalverwerker. Dit is een GR die al 
voor de Regio Foodvalley bestond en waarvoor het regiokantoor de ambtelijke ondersteuning levert. 
Het algemeen bestuur van Regio De Vallei is aan het nadenken over de toekomst van de GR en of ze 
dit anders wil organiseren. Tot het besluit van het algemeen bestuur staat dit in de begroting 
vermeldt.  

6. Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen 

a. Stand van zaken Regiodeal, Strategische Agenda en Agrifood 2030 
De Regiodeal en Strategische Agenda zijn al besproken. Met betrekking tot Agrifood 2030 is 
de Provincie Gelderland bezig om te kijken hoe zij langjarig kan investeren in de regio. Er 
wordt nu gekeken hoe dit kan aansluiten op de andere ontwikkelingen in de regio. 

b. Regionale Energie Strategie (RES) 
De heer Van der Pas geeft aan dat het klimaatakkoord veel aandacht heeft gehad. In mei 
wordt het besluit verwacht. Hierna moet gekeken worden wat dit voor de RES betekent. Voor 
nu wordt het akkoord afgewacht en is de verwachting dat in 2020 de 1.0 versie van de RES 
aangeboden moet worden aan het Rijk. De regiocommissie wordt hier op 15 mei over 
bijgepraat. 

 
7. Nieuws uit de raden en rondvraag 
De voorzitter geeft aan dat het goed is om ervaringen te delen met elkaar over het invullen van de rol 
als regiocommissielid. Per gemeente wordt gevraagd om de ervaringen te delen. 

 Veenendaal heeft meer structuur gebracht in de terugkoppeling. Dit helpt om meer verbinding met 
de raad te maken. In de commissievergadering voor de Regiocommissie wordt altijd input 
gevraagd. Na de vergadering van de Regiocommissie is er een terugkoppeling in dezelfde 
commissie. 

 Renswoude bespreekt de regio in de commissie en met de portefeuillehouder. Het idee is nu ook 
een schriftelijke terugkoppeling aan de raad te gaan doen. De leden proberen vooral een reëel 
beeld van de regio te geven aan hun collega’s. 

 Scherpenzeel bereidt de vergaderingen voor met de griffie en bestuurder. Er is in de raad wel een 
terugkoppeling van de commissie. 

 Ede overlegt vooraf met de bestuurder en is zoekende naar een goede manier om de raad te 
informeren over wat er in de regio(commissie) gebeurt binnen het vergadermodel. Met de griffie 
gaat nagedacht worden over manieren waarop dit zou kunnen. 

 Wageningen bespreekt voor met de griffie en portefeuillehouder. Er is op dit moment geen 
terugkoppeling naar de raad. Er wordt gekeken of het Presidium een optie is. 

 Nijkerk bespreekt voor met de griffie en de portefeuillehouder. Het gevoel is dat alle fracties goed 
aangesloten zijn. De leden hebben bij de bespreking van de Strategische Agenda een trekkersrol 
gepakt in de commissie. Daarnaast is er een rubriek in iBabs voor alle raadsleden en zijn 
regionale zaken een standaard agendapunt. 

 Rhenen overlegt met de portefeuillehouder en de intermediair. Het idee is nu om de 
portefeuillehouder in de raad meer podium te geven om mededelingen te doen vanuit de regio. 
De regio leeft in de raad, zoals bleek bij de vervanging van Nico. De stukken worden altijd voor 
alle raadsleden op Notubox geplaatst en in de terugkoppeling in de commissie ligt de nadruk op 
concrete en lokale zaken.  

 Barneveld bespreekt voor met de portefeuillehouder, griffier en intermediair. Twee keer per jaar is 
er een terugkoppeling in de raadscommissie. Het is soms lastig om alle raadsleden bij de regio te 
betrekken.  

 
De voorzitter dankt allen voor het delen van de ervaringen en spreekt de wens uit dat men elkaar blijft 
informeren over goede ervaringen en verbeteringen in het contact met de eigen raden. 
De heer Van Deelen geeft aan dat het wellicht een leuk idee is om bestuursleden te laten rouleren 
door de gemeenten (afhankelijk van het thema dat speelt en waar zij verantwoordelijk voor zijn) om te 
vertellen wat het succes van de regio volgens hen is of toelichting te geven. Een overzicht van wie 
waarover gaat is te vinden op de website van de regio.  
 
De voorzitter gaat de leden langs voor de rondvraag.  

 Mevrouw Wiesenekker heeft een vraag met betrekking tot de accountantsverklaring die later komt 
bij de jaarrekening. In Rhenen is deze verlaat en zij is benieuwd of dit voor meerdere gemeenten 
het geval is. De leden van Nijkerk en Barneveld geven aan dat dit ook in hun gemeenten speelt. 
De heer Van der Pas geeft aan dat dit probleem landelijk speelt. In dit specifieke geval was het 

https://www.regiofoodvalley.nl/organisatie/samenwerking-bestuur/
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knooppunt niet in staat op tijd alle facturen aan te leveren. Iedereen zit er boven op, maar men is 
afhankelijk van de zorgaanbieders.  

 De heer Jansen vertelt kort iets over de regionale bijeenkomst klimaatadaptatie. Het was een 
goede bijeenkomst waar veel ideeën zijn gedeeld rondom dit thema en hoe je dat als raadslid zou 
kunnen oppakken. 

 Mevrouw Wiesenekker vraagt naar de bijeenkomst in Pathé van 18 april 2019. Is het de 
bedoeling dat raadsleden komen? De heer Droog geeft aan dat de bijeenkomst vooral voor de 
Triple Helix is bedoeld, maar dat raadsleden zeker welkom zijn. 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en deelname en sluit de vergadering. 

 


