
UITNODIGING 

Informatieavond voor volksvertegenwoordigers  

30 september 2020 

Regio Amersfoort organiseert op woensdagavond 30 september twee bijeenkomsten 

voor volksvertegenwoordigers, waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd. 

 

Meer informatie per bijeenkomst 

1. Bijeenkomst Sociaal Domein: Inkoop Jeugdhulp en Wmo 
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur 

Hoe:  Via Teams 

Voor:  Raadsleden Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg 

Aanmelden: Via een e-mail aan sociaaldomein@amersfoort.nl  

 

Deze digitale bijeenkomst via Teams wordt georganiseerd door het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau 

(RISB). Het RISB zorgt voor de regionale inkoop en het contract- en accountmanagement rond de 

ondersteuning en zorg vanuit de Jeugdhulp en de Wmo. We gaan graag aan de hand van een aantal 

presentaties met u in gesprek over een aantal onderwerpen. Wat zijn de bestuurlijke uitdagingen bij de inkoop 

jeugdhulp en Wmo? Hoe ziet het accountmanagement eruit? Hoe sturen wij op de kwaliteit en de kosten? Wat 

zijn de ervaringen in de praktijk? Welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat zijn de gevolgen van de 

Coronamaatregelen? Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen en discussie over deze onderwerpen. 

 

De avond is opgedeeld in vier blokken: 

BLOK 1  Inkoop en aanbestedingen  

BLOK 2  Coronamaatregelen  

BLOK 3  Contract- en accountmanagement, inclusief kwaliteit en het voorkomen van zorgfraude 

BLOK 4  Data, beheer en implementatie  

Per blok wordt een presentatie gegeven door diverse leden van het RISB.  

 

Wij kijken uit naar een inspirerende en interactieve bijeenkomst! Graag tot ziens op 30 september.  

 

Christa Hoogenveen (projectleider RISB) en Nynke Dijkstra (coördinator accountmanagement). 

Wat gaan we doen? 

We organiseren gelijktijdig een digitale bijeenkomst over het Sociaal Domein voor de 7 betrokken gemeenteraden, 

en een hybride bijeenkomst (fysiek, maar ook digitaal aan deel te nemen) over ruimtelijke vraagstukken voor de 9 

gemeenteraden én provinciale staten. 

Waarom 2 bijeenkomsten op 1 avond?  

Het was erg lastig om één datum te vinden in september waarop alle gemeenteraden aanwezig kunnen zijn. Twee 

data voor 2 verschillende bijeenkomsten was dan ook geen optie. Ook is het helaas niet gelukt een datum te vinden 

waarop, naast de raden, ook provinciale staten aanwezig kunnen zijn. De statenleden hebben de mogelijkheid om de 

bijeenkomst over de ruimtelijke vraagstukken later terug te kijken. Vooraf kunnen statenleden hun vragen 

meegeven. 

mailto:sociaaldomein@amersfoort.nl


 

2. Bijeenkomst ruimtelijke vraagstukken: RES en Ontwikkelbeeld 
Tijdstip:  19.00 - 20.00 uur – Regionale Energie Strategie  

20.30 - 22.30 uur  – Ontwikkelbeeld 
Hoe:   Fysiek (in Expo te Hoevelaken) of digitaal 
Voor:   Raadsleden Amersfoort, Baarn, Barneveld*,  Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk*, Soest 

Woudenberg + Statenleden 
NB:   Barneveld en Nijkerk alleen Ontwikkelbeeld 
Aanmelden:  Klik hier om u aan te melden.  
Terugkijken:  De bijeenkomst is via Youtube terug te kijken 

Regionale Energie Strategie 

Op 5 oktober leveren we als RES Regio Amersfoort ons concept bod RES in bij het Nationaal Programma RES. 

De gemeenteraden gebruiken de maand september om hun besluit te nemen. We kijken terug naar het 

resultaat: ons concept bod en de besluitvorming door de gemeenteraden. En kijken ook alvast vooruit. Want 

we gaan tot april 2021 aan de slag om ons definitieve bod vorm te geven. We schetsen het proces op weg 

daarnaartoe, wat u van ons kunt verwachten en wat uw rol zal zijn richting RES 1.0. 

Ontwikkelbeeld 

Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en 

Woudenberg) en de Provincie Utrecht  werken samen aan een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030 – 2040. 

Op basis hiervan maken we afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het 

meegroeien van groen. Samen streven we naar een aantrekkelijke regio, waarin het goed leven is, met een 

gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. 

 

De analyse op basis waarvan we mogelijke scenario’s gaan uitwerken en ook het afwegingskader dat we daarbij 

willen gebruiken zijn in concept klaar. Een goed moment dus om met elkaar (bestuurders, raads- en 

statenleden) in gesprek te gaan over de analyse en wat dit voor onze regio betekent. En welke elementen we in 

de afwegingen een plek geven. 

 

De stukken worden u vooraf toegezonden, zodat u daarvan alvast kennis kunt nemen en uw mogelijke vragen 

daarover kunt formuleren. Deze kunt u vooraf ook mailen aan: regioamersfoort@amersfoort.nl 

Locatie en vorm 
Gezien de complexiteit van de onderwerpen willen we graag fysiek bij elkaar komen. Omdat niet iedereen zich 

daar prettig bij voelt is gekozen voor een hybride bijeenkomst. Dat wil zeggen fysiek als u dat kan en wil, maar 

tegelijkertijd kunt u  de bijeenkomst ook digitaal bijwonen. Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat de locatie 

geheel is ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio zodat u de bijeenkomst veilig kunt 

bijwonen. De bijeenkomst wordt ook opgenomen en is op ieder later moment terug te zien voor raads- en 

statenleden die de avond niet kunnen bijwonen 

Wij zien en spreken u graag op woensdag 30 september! 

 

Titia Cnossen (regionaal portefeuillehouder)  

https://bureau.regioamersfoort.nl/informatiebijeenkomst-raads-en-statenleden-regio-amersfoort-d-d-30-09-2020/
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Aanvullende informatie 
Adresgegevens voor de fysieke bijeenkomst over de ruimtelijke vraagstukken: 

EXPO (voorheen Euretco): Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken (Telefoon: 033 253 2495) 

Beide bijeenkomsten bijwonen? 

In de EXPO is naast de ruimte voor de bijeenkomst over de ruimtelijke vraagstukken, ook een aparte ruimte 

beschikbaar voor raadsleden die ook graag (delen van) de Teams-bijeenkomst van het RISB over het Sociaal 

Domein willen bijwonen.  

NEEM HIERVOOR UW EIGEN DEVICE EN HEADSET MEE. En meld u voor beide bijeenkomsten apart aan! 

Reminder 
Voor beide bijeenkomsten is het dus noodzakelijk u vooraf aan te melden! 

NB: Als u zich niet heeft aangemeld, is het helaas niet mogelijk deel te nemen.  

De fysieke bijeenkomst kan bijgewoond worden door maximaal 150 personen. Ook ambtelijke ondersteuning, 

griffiers etc. dienen zich aan te melden. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ZONZxH4tv_KTxXI2ULtMEuqi19Q:1599582184650&q=expo+hoevelaken+telefoon&ludocid=6425686147441573985&sa=X&ved=2ahUKEwi2tJ7_-9nrAhWssKQKHaEQAWwQ6BMwE3oECBUQAg

