


PROGRAMMA RAADSINFORMATIE 
BIJEENKOMST
19.45 uur Online inloop
20.00 uur Opening door Arjen Droog
20.05 uur Welkomstwoord door René Verhulst
20.15 uur Plenaire presentatie
21.15 uur Breakout sessies
21.45 uur Terug in plenaire vergadering
21.45 uur Afsluiting door Judith van den Wildenberg 
22.00 uur Sluiting vergadering





KADERBRIEF REGIO FOODVALLEY
Samenvatting + wat verandert er t.o.v. vorig jaar?

Arjen Droog
directeur

(Technische) Vragen? Stel ze ook via: info@regiofoodvalley.nl

Kaderbrief 2022 - 2026



WAT ZIT ER IN?

In de kaderbrief 2022 zitten alle kosten voor:
• Het regiokantoor (salarissen, huur, communicatie, etc.)
• De programma’s van de Strategische Agenda

Dit verschilt met vorig jaar: toen betrof de kaderbrief (en de begroting) 
formeel alleen de kosten voor het regiokantoor. De programmakosten 
stonden er informatief in. Vanaf 2022 zijn deze kosten dus ook onderdeel 
van de begroting.

Waarom?
• In de uitgangspuntennotitie ’De rol van raden in de governance van 

Regio Foodvalley’ belooft het regiobestuur: optimale financiële
transparantie. 

• De rekenkamercommissies concludeerden in eerder onderzoek dat die 
transparantie nu niet geboden wordt. 

• Het regiokantoor functioneert als ’kassier’ voor de programma’s van de 
Strategische Agenda. Besluitvorming over die programma’s verandert
niet.



Wat niet meer in de kaderbrief (en begroting) staat:
• Valleihopper (basismobiliteit) 

De Valleihopper is per 1 januari 2021 geen onderdeel meer van Regio
Foodvalley. Dit is een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) 
geworden waar een aparte begroting voor komt.

Op dit moment werken de gemeentesecretarissen nog een plan uit voor
een andere (eerlijke) bekostiging van de regionale programmamanagers. 
Dat zit nu nog niet in de kaderbrief, maar komt wel in de begroting.



Een overzicht van de opvallende ontwikkelingen in 2022:

• De Economic Board Regio Foodvalley is voor het eerst opgenomen in de 
kaderbrief en begroting

• De Regio Deal Regio Foodvalley is volop in uitvoering: veel projecten en 
resultaten

• Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en Boer aan het roer! 
• Nieuwe projecten rond voeding voor een gezond leven: veel betrokken partijen
• Er wordt gestart met de ontwikkeling van de RES 2.0 en de uitvoering van de 

plannen uit de RES 1.0.
• Het matchingsplatform Regio Foodvalley draait volop: mensen die hun baan 

verliezen vinden gemakkelijker een nieuwe baan, soms in een hele andere sector.
• De innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven stijgt, o.a. door de MKB Deal.
• Naast het werk aan verkeersknooppunten zoals A1/A30 en de OV-knooppunten

ontstaat in de regio een sluitend en aantrekkleijk fietsnetwerk.
• Uit de opgeleverde ruimtelijke verkenningen en verstedelijkingsstrategiën komen

de eerste concrete projecten.
• De regio vindt vaker (en ruimer) externe financiering voor projecten. 



E

Kosten voor het regiokantoor: € 1.232.000
Kosten voor de programma’s: € 1.311.000
Bijdrage aan het mobiliteitsfonds: €    370.000
Totaal: € 2.913.000

Relevante opmerkingen:
1. De kosten voor het regiokantoor kennen alleen een indexatie op CAO/inflatie, 

geen verdere verhoging.
2. De programmakosten worden nog aangepast in de begroting: gemeenten gaan

de regionale programmamanagers samen en evenredig betalen. Dit wordt
momenteel uitgewerkt en zit nog niet in de kaderbrief, maar straks wel in de 
begroting. Gaat grofweg om iets meer dan € 500.000 dat de gemeenten nu al 
betalen, maar dat eerlijk wordt herverdeeld + expliciet wordt gemaakt.

3. De bijdrage aan programma’s is ook nodig om als cofinanciering te kunnen 
gebruiken bij het binnenhalen van subsidies.


