Uitnodiging U10 Eat & Greet
Maandag 18 juni, 16.30 - 20.00 uur, Antropia
Hoofdstraat 8, Driebergen (direct naast NS-station Driebergen-Zeist)

Alle U10-raads- en collegeleden zijn van harte welkom op deze inhoudelijke, korte en
gezellige bijeenkomst. Voor het eerst na de verkiezingen van 21 maart komen
gemeenteraadsleden en collegeleden van de U10-gemeenten bij elkaar om kennis te
maken met elkaar en regionale opgaven te bespreken. Deze Eat & Greet sluit aan op de
ronde die de burgemeesters Jan van Zanen, Frans Backhuijs en Victor Molkenboer langs de
raden hebben gemaakt.
Programma
16.30 - 17.00 uur
17.00 - 17.05 uur
17.05 - 17.30 uur
17.30 - 18.15 uur
18.15 - 19.00 uur
19.00 - 19.50 uur
19.50 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst
Opening door Frans Backhuijs
Key-note speech door Maarten Schurink
11 Parallelsessies
Maaltijd aan partijtafels
Plenaire sessie
Slotwoord door Jan van Zanen
Borrel

U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden voor 12 juni. Dat kan door een mailtje te
sturen aan info@utrecht10.nl. Vermeld daarbij alstublieft uw naam, gemeente, partij én
aan welke deelsessie u wilt deelnemen.

Key-note speech door Maarten Schurink: U10, de regio aan zet voor grote opgaven
Maarten Schurink is secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij o.a. gemeentesecretaris van Utrecht. In die rol is hij sterk
betrokken geweest bij de vormgeving van het U10 netwerk. Hoe kijkt hij vanuit zijn huidige rol –
dicht bij een kabinet dat een belangrijke rol ziet voor regio’s – naar U10?
Deelsessies: wilt u bij uw aanmelding via info@utrecht10.nl opgeven naar welke sessie u wilt gaan? Graag ook uw
partij en gemeente vermelden en alstublieft uiterlijk 12 juni aanmelden.
Asiel en integratie
Sinds de asielinstroom zich nu op een lager niveau heeft gestabiliseerd, is de urgentie
verschoven van huisvesting naar integratie. Het nieuwe kabinet wil de regie op inburgering bij de
gemeenten neerleggen. Hierdoor kunnen gemeenten hun huidige taken op gebied van
maatschappelijke begeleiding en de organisatie van geïntegreerde trajecten van taal en werk
met deze nieuwe taak gaan afstemmen. Hoe gaan we dat aanpakken?
De visie op fietsen
De regionale fietsvisie gaat in op trends en ontwikkelingen die effect hebben op het gedrag van
fietsers, zoals de toename in populariteit van de elektrische fiets en de kansen die smart mobility
biedt. Er worden nieuwe fietsprojecten, te realiseren na 2019, geïnventariseerd. Kunnen we
samen met belangrijke stakeholders een investeringsagenda opstellen?

Circulaire economie
Gemeenten kunnen de circulaire economie stimuleren door meer grondstof te winnen uit het
ingezamelde afval, bij de eigen inkoop en aanbesteding zoveel mogelijk circulaire producten te
vragen en door marktpartijen te stimuleren de productieketens te sluiten. Er zijn een paar mooie
voorbeelden, maar echt massa maken we nog niet. Hoe worden we effectiever?

Economisch beeld U10
Het gaat goed met de economie in de regio Utrecht. Om sterk en toekomstbestendig te
blijven liggen er in het versterken van de top- en groeisectoren, zoals de gezondheidswetenschappen, zorg en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid in de regio. Hoe kan de
regio deze economische kracht verder stimuleren, verbinden met de meer traditionele
sectoren en welke randvoorwaarden zijn daarbij cruciaal? Is dat voldoende om Europa’s
een van de meest competitieve regio’s te blijven?

Knooppuntontwikkeling
Op knooppunten komen wonen, werken en verschillende vervoerswijzen bij elkaar. Een goed
ontwerp zorgt dat functies elkaar versterken en voorkomt oponthoud. Zo blijft een drukke stad
leefbaar en bereikbaar. Wat kan er beter als we naar onze eigen stationsomgevingen gaan
kijken? Wat zijn de mogelijkheden in onze regio?

Locaties voor nieuwbouw
Tot 2040 moeten er zo’n 75.000 tot 100.000 woningen worden gebouwd in de regio. Die
willen we vooral binnenstedelijk bouwen, zodat het groene landschap behouden blijft en
er nieuwe stedelijke woonmilieus kunnen worden gerealiseerd op goed bereikbare
plekken. Er loopt een onderzoek naar mogelijke locaties voor woningbouw in de regio. En
er zijn veel plannen en ambities bij regiogemeenten. Welke inzichten levert dat op?

Gezonde en inclusieve regio
Een regio waar iedereen gezond is en mee kan doen is een mooi streven, maar hoe bereiken
we dat? Er zijn grote verschillen in gezonde levensverwachting. Wat doen inwoners zelf aan die
verschillen? Wat dragen professionals bij? Kunnen onderzoekers en bedrijven ondersteunen?
Wat vraagt dat van gemeenten? Regionaal samenwerken? Maar hoe dan? Gezondheid en
participatie zijn toch persoonlijk en lokaal?

Verdeling sociale huurwoningen
De wet bepaalt dat een huisvestingsverordening vier jaar geldig is. Dit betekent dat iedere
gemeente, vanaf 1 juli 2019, een nieuwe huisvestingsverordening moet vaststellen. Voor het
traject naar een nieuwe huisvestingsverordening moet de discussie over de woonruimteverdeling in 2018 worden gevoerd. De gemeenten stellen samen één huisvestings-verordening
op die in elke gemeenteraad afzonderlijk wordt vastgesteld. Hoe werkt dit traject precies?

U10 Ringpark: ambitieus landschap
Ringpark is een stip op de horizon voor een nieuw dynamisch evenwicht tussen de
ontwikkeling van stad en land binnen het U10 motto: groen, gezond, slim. De ambitie van een
Ringpark is tegelijk simpel en uitdagend. Wat zou er veranderen als projecten niet los van
elkaar maar in verbinding met grotere parksystemen worden ontwikkeld en wat is de kwaliteit
van een overheid als ‘matchmaker’ binnen een netwerk van (markt)partijen en burgers?

Energietransitie bebouwde omgeving
Het kabinet, VNG en IPO werken aan een klimaatakkoord. Deze zomer worden afspraken
gemaakt over wie wat gaat doen om de CO2 uitstoot in Nederland met de helft te reduceren. In
U10 verband werken we hard aan een regionale energie strategie. Wat betekent dit voor
gemeenten en hoe verhoudt het collegeakkoord in uw gemeente zich met het kabinetsbeleid?

U-NED
Utrecht groeit, iedereen wil wonen en werken op korte reisafstand van Utrecht Centraal.
Daarvoor zijn veel woningen nodig, en voor die woningen gelden hoge ambities:
betaalbaar én duurzaam. Groene en gezonde verstedelijking zijn het uitgangspunt. Hoe
garanderen we goede bereikbaarheid zonder de beperkte ruimte in de stad zwaarder te
belasten? In het programma U-Ned werken Rijk en regio samen aan een systeemsprong.
Wat betekent dit programma voor de gemeenten?

