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Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Hierbij ontvangt u het boekje met daarin een weergave van de Regionaal Maatschappelijke Agenda 
met de 15 maatschappelijke opgaven zoals die voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is 
vastgesteld. Op dit moment worden rondom deze opgaven coalities gebouwd en wordt concreet 
bekeken welke projecten samen kunnen worden vormgegeven. Voor iedere opgave kunnen deze 
coalities anders zijn en zal per opgave bekeken moeten worden hoe gezamenlijk bemensing en 
financiering gerealiseerd kan worden. De komende maanden moet dan ook duidelijk worden welke 
opgaven ook daadwerkelijk tot concrete realisatie kunnen komen. 
 
Dit boekje wordt aangeboden aan de colleges en raden van de in de RMA participerende gemeenten. 
En natuurlijk ontvangt u, als een van onze strategische partners, het boekje ook. Maar daar blijft het 
niet bij. We delen dit boekje met belangrijke potentiële samenwerkingspartners die we vinden onder 
maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven. En het boekje wordt ook aangeboden aan 
gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden om ons heen. Op die manier leggen we 
grenzeloze verbindingen en bundelen we de krachten zowel binnen als buiten ons gebied. 
 
Uw provincie heeft in de afgelopen twee jaar al enorm bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
boekje. En ook bij de vormgeving van de 15 opgaven wordt vanuit uw kant fors geïnvesteerd in 
capaciteit en financiële middelen. Daar zijn we u zeer erkentelijk voor, want zonder uw hulp was dit 
alles niet mogelijk geweest. Ook in de komende periode zal uw hulp hard nodig blijven. Op het 
niveau van de opgaven zal dit nader uitgewerkt worden. Waar nodig hopen we op uw steun en 
bijdrage bij de realisatie daarvan, zodat we mooie resultaten voor ons gebied kunnen bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

                                        
C.A. de Haas      D. van der Borg 
Ambtelijk trekker Grenzeloos Samenwerken  Bestuurlijk trekker Grenzeloos Samenwerken 

 




