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Voor al de bijdragen aan de netwerksamenwerking geldt dat de opbrengst niet zozeer gezocht moet 
worden in resultaten op korte termijn. Het gaat om investeringen waarvan het resultaat op langere 
termijn zichtbaar is.  
 
 
U10: € 1,50 per inwoner 
Door deelname aan U10 zijn we een serieuze partij, bijvoorbeeld in het gesprek met Rijk en provincie. 
Bovendien kunnen we veel van onze eigen doelen niet alleen realiseren. In U10-verband wordt 
bijvoorbeeld gesproken over detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen. Dit zijn onderwerpen waarvoor 
een regionale aanpak nodig is en je niet als gemeenten in de eerste plaats je eigen agenda moet 
volgen.    
Van het totale U10-budget wordt ongeveer de helft besteed aan een procesteam dat de 
samenwerking begeleidt en de helft is beschikbaar als werkbudget.  
Voor uitgebreidere informatie over U10, de U10-begroting en de activiteiten verwijzen we naar de 
raadsinformatiebrief van 9 december 2014 (14R.00521) en www.utrecht10.nl.  
 
 
EBU: € 1 per inwoner 
De Utrechtse regio is al een paar keer uitgeroepen tot meest competatieve regio van Europa. Om dit 
te blijven is een krachtige regio van belang. EBU versterkt dit door bedrijven, kennisinstellingen en 
overheid te verbinden. De EBU richt zich onder andere op de achterblijvende innovatie in de regio. 
EBU sluit aan bij maatschappelijke opgaven. Een voorbeeld is dat in het kader van de zorg een tekort 
aan geschikte woningen wordt voorzien. Door de provincie Utrecht is berekend dat 50.000 woningen 
aangepast moeten worden. Dit biedt kansen voor het lokale bedrijfsleven. Een andere opgave is de 
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vooral het MKB (de motor van onze economie) 
heeft hier last van. EBU zet zich in om dit te verbeteren. Op www.economicboardutrecht.nl zijn diverse 
concrete voorbeelden te vinden.  
In totaal heeft EBU een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar voor de organisatie. Private partijen 
dragen bij aan concrete initiatieven.  
 
 
Alphen a/d Rijn – Gouda – Woerden: € 50.000 
Met elkaar willen we de positie van het Groene Hart (als onderdeel van de Randstad) versterken en 
de economische ontwikkeling van het gebied verbeteren. Hiervoor hebben we op drie thema’s 
ambities benoemd die worden uitgewerkt in een resultaatgerichte samenwerkingsagenda:  

- Economie: de economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling in de regio moet in 2020 
gelijk zijn aan de gemiddelde groei in Nederland 

- Bereikbaarheid: verbeteren van de economische kerngebieden en de verbindingen met de 
omliggende metropolen  

- Water en Recreatie: vergroten van de toekomstwaarde van het door water gekarakteriseerde 
landschap  

 
Iedere gemeente levert een werkbudget van € 50.000 dat beschikbaar is voor één van de drie 
bestuurlijke tafels. Dat budget is beschikbaar om de samenwerkingsagenda uit te voeren. Er worden 
bijvoorbeeld bijeenkomsten van georganiseerd of de opstart van een project. Bij grotere projecten 
wordt de financiering afzonderlijk geregeld.  
Voor uitgebreidere informatie en het convenant verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief van 11 
juni 2014 (14R.00242).  
 
 

http://www.utrecht10.nl/
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