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Werkafspraken regiegroep 
 
 
Als de samenstelling van de regiegroep definitief is, kan een aantal werkafspraken gemaakt 
worden. 
 
1 Rol en taak 
De belangrijkste taak van de regiegroep is om te komen tot een breed gedragen toekomstvisie 
voor Borne. In het projectvoorstel MijnBorne2030 staat hoe de regiegroep tot de nieuwe 
toekomstvisie komt. 
 
De bijeenkomsten van de regiegroep zijn voor iedereen toegankelijk. Alle stukken worden via de 
website www.mijnborne2030.nl openbaar gemaakt.  
 
Voorstel: de regiegroep werkt in de openbaarheid aan een breed gedragen toekomstvisie voor 
Borne. 
 
2 Besluiten door de regiegroep 
Uitgangspunt is dat de alle leden van de regiegroep zich kunnen vinden in een voorstel. Dit sluit 
het beste aan bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de leden van de regiegroep hebben 
voor een breed gedragen toekomstvisie. 
 
Als dit om welke reden dan ook niet lukt, moet op z’n minst een breed draagvlak aanwezig zijn. 
Een mogelijkheid om dit te doen is door bij stemmingen uit te gaan van minimaal driekwart van 
de aanwezige organisaties. Als iedereen aanwezig is zou dat betekenen dat minimaal 15 van de 
19 organisaties met een voorstel kunnen instemmen. Als 14 organisaties aanwezig zijn betekent 
dat minimaal 11 organisaties die voor het besluit moeten stemmen. 
 
Voorstel: voor een besluit door de regiegroep moet minimaal 75% van de aanwezige 
organisaties instemmen met dat besluit. 
 
3 Stukken digitaal 
Tot nu toe zijn stukken op papier verspreid. Om papier te sparen en sneller te kunnen werken, 
ligt het voor de hand om alleen te werken met digitale stukken. Deze kunnen per e-mail 
verzonden worden en/of op de website geplaatst worden. 
 
Voorstel: stukken voor de regiegroep worden per e-mail verstuurd en op de website geplaatst. 
 
4 Planning 
De planning voor de regiegroep is globaal bekend:  
 
8 juli 2010  Regiegroep: samenstelling, projectvoorstel, trends, identiteit 
21 september 2010 Rapporten trendstudie en identiteit vaststellen. 
1 december 2010 Ambities vaststellen in regiegroep, structuurvisie bespreken. 
26 januari 2011 Scenario’s vaststellen in regiegroep 
1 maart 2011  Voorkeursscenario bepaald door inwoners 
20 april 2011  Toekomstvisie vaststellen in regiegroep en aanbieden aan organisaties 
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Vanaf 1 mei 2011 Toekomstvisie vaststellen door maatschappelijke partners 
 
Omdat het project MijnBorne2030 afhankelijk is van de bijdragen van derden, zal het 
waarschijnlijk nodig zijn om de planning en daarmee de bijeenkomsten van de regiegroep te 
wijzigen of vaker bij elkaar te komen 
 
Voorstel: Nu uitgaan van bovenstaande planning voor vijf regiegroepbijeenkomsten, maar 
tussentijds bepalen of er extra bijeenkomsten nodig zijn. 
 
5 Communicatie 
Communicatie is essentieel voor het hele proces naar de toekomstvisie 2030. Centraal hierin 
staat de website www.mijnborne2030.nl. 
 
Voorstel: Alle documenten die betrekking hebben op de toekomstvisie zijn openbaar. 


