
UITNODIGING 

Informatiebijeenkomst voor 

volksvertegenwoordigers  

15 maart – 18.00-19.30 uur 

 

Regio Amersfoort organiseert op maandagavond 15 maart twee parallelle bijeenkomsten voor 

volksvertegenwoordigers, waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd. 

 

Meer informatie per bijeenkomst 

1. Themabijeenkomst: regiovisies jeugd + beschermd 

wonen/maatschappelijke opvang 
 
Tijdstip:  18.00-19.30 uur 
Hoe:   Via Teams (de link om deel te nemen ontvangt u in de week van 8 maart) 
Voor:   Raadsleden Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg 

Aanmelden: Link website Regio Amersfoort 
 

Om bepaalde voorzieningen in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is het van belang dat 
gemeenten samenwerken. Landelijk is daarom afgesproken, dat gemeenten niet vrijblijvende 
afspraken maken en een regiovisie opstellen, voor jeugd en voor Beschermd 
Wonen/Maatschappelijke Opvang. In het eerste deel van deze bijeenkomst worden de 
gemeenteraadsleden geïnformeerd over de manier waarop we in onze regio aan de slag zijn met de 
beide regiovisies en de rol van de gemeenteraden hierin.  

In het tweede deel van deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe binnen Beschermd Wonen gewerkt 
wordt aan de voorbereidingen op de ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen. De taak 
Beschermd Wonen wordt de komende jaren doorgedecentraliseerd, waardoor deze taak verplaatst 
van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten. Per 1 januari 2022 is dit geen exclusieve taak 
meer van de centrumgemeente Amersfoort, maar moeten alle regiogemeenten zich hiervoor 
inzetten. Het uitgangspunt is: werken aan herstel in je eigen omgeving. Deze veranderopgave 
binnen beschermd wonen wordt toegelicht. Daarna vertelt een aanbieder vanuit de praktijk hoe 
gewerkt wordt aan de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Wat betekent dit 
voor cliënten en de ondersteuning?  

Wat gaan we doen? 

We organiseren gelijktijdig twee digitale bijeenkomsten. 

Eén over het Sociaal Domein voor de 7 betrokken gemeenteraden, en één over ruimtelijke vraagstukken 

(Ontwikkelbeeld en RES) voor de 9 gemeenteraden én provinciale staten en Woondeal voor de 9 gemeenteraden 

van de Regio Amersfoort. 

Waarom 2 bijeenkomsten op 1 avond?  

Op verzoek van enkele gemeenten organiseert Regio Amersfoort twee keer per jaar een algemene 

raadsledenbijeenkomst, waarin alle belangrijke onderwerpen van de samenwerking belicht worden. 15 maart is de 

eerste van 2021. Gezien de drukke (vergader)schema’s van alle raden, was het niet mogelijk een hele avond te 

beleggen, vandaar dat we al blij zijn met dit (op zich erg ongelukkige) tijdstip. Helaas moeten we gezien de beperkte 

tijd twee bijeenkomsten gelijktijdig houden.    

https://bureau.regioamersfoort.nl/informatiebijeenkomst-raads-en-statenleden-regio-amersfoort-d-d-15-03-2021/


2. Bijeenkomst ruimtelijke vraagstukken: Woondeal, 

Ontwikkelbeeld en Regionale Energie Strategie 
 

Programma: 

Tijdstip Onderwerp Gemeenten Regio 
Amersfoort (zonder 
Barneveld en Nijkerk) 

Gemeenten Regio 
Amersfoort (met 
Barneveld en Nijkerk) 

Statenleden 
Provincie 
Utrecht 

18.00-18.15 Woondeal    

18.15-19.00 Ontwikkelbeeld    

19.00-19.30 RES    

 
Hoe:   De link om deel te nemen ontvangt u in de week van 8 maart 

Aanmelden:  Link website Regio Amersfoort 
Terugkijken:  De bijeenkomst wordt opgenomen en is later terug te zien 

 

18.00-18.15 uur Woondeal 
De minister van BZK heeft aangegeven tot een woondeal met de regio Amersfoort te willen komen. 
U wordt geïnformeerd over de achtergronden van een woondeal en wat het sluiten van een 
woondeal voor de regio Amersfoort kan opleveren. Ook wordt u meegenomen in de tijdsplanning 
van de woondeal. 
 
18.15-19.00 uur Ontwikkelbeeld 
Negen gemeenten in Regio Amersfoort werken samen met Provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 
2030-2040. 
 
Eind 2017 hebben de gemeenteraden in de regio de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld. Daarin 
is de afspraak gemaakt dat we ongeveer 10 jaar voordat er een tekort dreigt aan woningen, gaan 
kijken welke nieuwe woningbouwlocaties in de regio mogelijk zijn. Tot 2030 wordt er hard gewerkt 
om nieuwe woningen bij te bouwen. We zien nu al dat er ook na 2030 veel behoefte is aan nieuwe 
woningen. Daarom onderzoeken we nu al waar mogelijk woningen worden gebouwd na 2030. Hoe 
ziet Regio Amersfoort er in 2040 uit? Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? 
Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid?  
 
Lastige vragen die zorgvuldig moeten worden beantwoord. Daarom is er de afgelopen maanden 
onderzocht welke mogelijke antwoorden er zijn op al deze vragen. Alle mogelijkheden zijn 
inmiddels verwerkt tot scenario’s. In totaal zijn er nu 4 scenario’s waarin een samenhangend beeld 
wordt gegeven hoe we met de vragen rond wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw en verkeer 
en vervoer kunnen omgaan. Er is ook een afwegingskader gemaakt. Hierin zijn allerlei verschillende 
punten opgenomen die belangrijk zijn voor onze regio. Met dit afwegingskader kan straks bekeken 
worden hoe ieder scenario scoort op bijvoorbeeld gevolgen voor natuur, mobiliteit etc.  
 
Op 15 maart laten we op toegankelijke wijze de 4 scenario’s zien en leggen we met behulp van 
mentimeter, dilemma’s en vraagstukken aan u voor.  
 
De komende tijd bekijken we hoe elk elke onderdeel van de scenario’s scoort en waarom. 
Vervolgens wordt er uit de beste elementen van de 4 scenario’s 1 Ontwikkelbeeld samengesteld. 
Wat deze “beste elementen zijn” is een politieke keuze van de colleges, die we daarna aan de 
raden/staten voorleggen. 
De colleges in de Regio besluiten voor het zomerreces over het Ontwikkelbeeld. Na de zomer 
besluiten de raden en staten daar over. De Regio staat daarmee op een belangrijk kruispunt. U 
heeft als raadslid een belangrijke stem en besluit hoe het beeld van Regio Amersfoort er in 2040 op 
hoofdlijnen uit gaat zien. 
 
 

https://bureau.regioamersfoort.nl/informatiebijeenkomst-raads-en-statenleden-regio-amersfoort-d-d-15-03-2021/


19.00-19.30 uur Regionale Energie Strategie 
Het afgelopen half jaar is er door de zeven samenwerkende gemeenten, de provincie Utrecht, 
waterschap Vallei en Veluwe en Stedin gewerkt aan het uitwerken en concretiseren van de concept 
RES naar een RES 1.0. We informeren u graag over de opbrengsten uit de verschillende sporen die 
we doorlopen en wat er aan u wordt voorgelegd rond de RES 1.0 in mei en juni. 
 

Locatie en vorm 
U kunt beide bijeenkomsten digitaal bijwonen. U kunt zich via onze site aanmelden met behulp van 

deze link. In de week van 8 maart ontvangt u vervolgens de link om deel te nemen aan een of beide 

bijeenkomsten.  
 
Wij zien en spreken u graag op maandag 15 maart! 

Lucas Bolsius 
Voorzitter Regio Amersfoort 
 

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

 

 

https://bureau.regioamersfoort.nl/informatiebijeenkomst-raads-en-statenleden-regio-amersfoort-d-d-15-03-2021/

