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Inleiding
De Kaderbrief Begroting RFV 2018 stond op de agenda van de Regiocommissie van 18 januari 2017:
“Doel van de kaderbrief.……: een brief ter voorbereiding van de begroting. Een beknopte notitie (2 A4tjes) aan de hand waarvan de raden wensen en/of bedenkingen met betrekking tot de financiële en
beleidsmatige kaders kunnen formuleren.”
De Regiocommissie heeft in haar opdracht vastgelegd een reactie te willen geven aan de eigen raden op
de sturings- en controle-instrumenten van de raad, waaronder de Kaderbrief, ten behoeve van de
behandeling in de eigen gemeente op basis van het gemeente-eigen raadsvoorstel. We hebben de
kaderbrief besproken door ter vergadering een ronde te houden langs de gemeenten. De
commissieleden hadden dit op eigen wijze voorbereid. Aansluitend heeft de vertegenwoordiger van het
Regiobestuur (Dennis Gudden) gereageerd.
Er is zowel over proces, vorm als inhoud van de Kaderbrief gesproken. Besloten is kernpunten via deze
brief met de raden te communiceren.
Proces
- Wij zijn ons ervan bewust dat het raadsvoorstel in de eigen gemeente tekstueel kan afwijken van het
stramien dat bij de agendastukken zit, maar dat het op beslispunten overeenkomstig is: “Geen
wensen en/of bedenkingen met betrekking tot deze Kaderbrief ter kennis te brengen van het
Algemeen Bestuur van de Regio FoodValley.”
- Tot nog toe verloopt de behandeling in de diverse gemeenten gestroomlijnd. Volgens planning
hebben op 23 februari alle raden het raadsvoorstel behandeld.
Vorm
- De reacties op de vorm lopen uiteen: sommigen hadden geen expliciete verwachtingen, voor een
aantal voldoet de vorm goeddeels aan de verwachtingen en er zijn ook leden die de kaders meer ‘to
the point’ hadden verwacht.
- Algemeen gevoel is dat de relatie tussen inhoudelijke keuzes van het regiobestuur en financiële
gevolgen niet erg helder aangegeven is. Wij hadden dat graag wat scherper geformuleerd gezien
zodat de achterliggende politieke keuzes duidelijker zijn.
Inhoud
Vijf onderwerpen leven in nagenoeg alle raden. Vraag en reactie van de vertegenwoordiger van het
regiobestuur (Dennis Gudden) op deze onderwerpen ter vergadering zijn:

1. Gevraagd wordt naar de achtergronden van het voornemen van het bestuur om een tweekoppige
directie aan te stellen. En ook wat dat betekent qua kosten?
Antwoord: Er komt één directeur die zich concentreert op de Triple Helix samenwerking. Om die
reden wordt hij ontlast van het werk van de intergemeentelijke samenwerking door de aanstelling
van een secretaris daarvoor.
2. Gevraagd wordt naar het voornemen van het regiobestuur om het regiokantoor te verhuizen naar
het WFC en de mogelijke gevolgen voor de lasten.
Antwoord: De verhuizing van het regiokantoor naar het WFC is nog niet concreet uitgewerkt. We
weten nog niets over de kosten omdat we zover nog niet zijn. Aandachtspunt is dat het regiokantoor
nu gebruik maakt van diensten van de gemeente Ede, die niet geheel marktconform worden
vergoed. Een verhuizing kan daarop effect hebben.
3. Gesteld wordt dat drie gemeenten vorig jaar niet ingestemd hebben met een structurele verhoging
van de inwonerbijdrage. Hoe gaat het regiobestuur daar mee om en waarom wordt daarin in de
kaderbrief niets over gezegd.
Antwoord: Wij vinden dat deze kaderbrief een goed antwoord is op de bedenkingen die aan
betreffende raadsbesluiten ten grondslag lagen. Samen met de zienswijzen van de raden op deze
kaderbrief komen wij tot de ontwerpbegroting voor 2018. Daarmee verwacht het regiobestuur alle
raden te overtuigen voor structurele verhoging van de inwonerbijdrage.
4. Is het Triple Helix communicatieplan in te zien?
Antwoord: Ja, het communicatieplan zal aan de raden toegestuurd worden.
5. Er is behoeft aan ‘concreter‘: wat levert de samenwerking en de organisatie ons op?
Antwoord: recent is de jaarlijkse voortgangsrapportage in de raden geweest en ook de presentatie
van de resultaten van het Regiocontract. Die geven een goed beeld van concrete resultaten. Het
regiobestuur staat open voor verbetertips.
Een interview met Jan Zijdeveld, CEO van Unilever, over de keuze van Unilever voor een vestiging in
Wageningen, is in dit licht lezenswaardig. Een link van het interview wordt toegestuurd.
Daarnaast zijn vragen gesteld die in niet alle gemeenten leven, zoals:
 een financiële vertaling van het organigram (bijlage 1 van de brief)
 risico’s verbonden aan de Valleihopper
 de samenwerking met FoodValley.nl en met de provincies Gelderland, Utrecht en EBU
Voor de beantwoording van deze punten wordt verwezen naar het verslag.
Naar aanleiding van de bespreking in de Regiocommissie en de behandeling in de gemeenteraden werkt
het bestuur aan de ontwerpbegroting 2018 die de raden voor 1 april ontvangen.
Tot slot
Heeft u vragen over deze brief, dan een vriendelijk verzoek deze eerst te bespreken met uw eigen
Regiocommissieleden.
Met vriendelijke groet,
Nico Drost
Voorzitter Regiocommissie

