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Inleiding 

In december 2019 bent u geïnformeerd over de Regio Deal, de (co)financiering en het vervolgproces. Op dat moment waren er vijf projecten die een 
bijdrage ontvangen vanuit de Regio Deal. Inmiddels worden er vele projecten aangedragen en zijn de thematafels flink op stoom om deze te bespreken 

en te beoordelen. Bij de stukken voor de Achterhoek Raad van maart zat al een eerste update.  
 

Voorjaarsoverleg met het Rijk 
In mei is er overleg met het Rijk geweest over de voortgang van de Regio Deal. Hier hebben we de voortgangsrapportage over 2019 besproken. Deze 

voortgangsrapportage kunt u vinden op https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/06/8rhk-voortgang-regio-deal-2019-def.pdf 

Bij dit overleg gaf gedeputeerde Peter van ’t Hoog aan dat de provincie Gelderland positief is over de ontwikkelingen en uitvoering van de Regio Deal. De 

provinciale bijdrage van 6 miljoen Euro cofinanciering is inmiddels besteed. GS heeft PS inmiddels voorgesteld om nog eens 9,5 miljoen Euro extra vrij te 

maken voor het realiseren van de Visie Achterhoek 2030, waar de Regio Deal ook binnen valt. PS is hiermee akkoord gegaan. 

 

Bestuurlijke tussenevaluatie 
Onlangs is er een tussenevaluatie gemaakt over de periode 2019-sept 2020. Deze evaluatie is bijgevoegd (bijlage 4.2).  

In deze periode zijn 44 projecten door de Thematafels en Board goedgekeurd. Op een enkele uitzondering na met een bijdrage vanuit de Regio Deal. 

In totaal is daarmee ruim tien miljoen Euro vanuit de Regio Deal toegekend aan projecten.  
In de bijgevoegde meest recente financiële bijlage (4.3) van oktober 2020 kunt u zien wat de begrote kosten van de projecten zijn en hoe de verdeling 

hiervan is over de partners. De bijdrage vanuit de gemeentelijke overheden is vervolgens nog uitgesplitst per gemeente. In dit overzicht zijn ook de 
projecten die na september zijn goedgekeurd opgenomen.  
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Najaarsoverleg met het Rijk 

Bij het najaarsoverleg met het Rijk begin november dit jaar, hebben we de uitgevoerde tussenevaluatie besproken. Het Rijk was positief over de 

voortgang van de projecten, de verdeling van de Regio Deal gelden en het hoge co-financieringspercentage. Ook gaven ze aan dat de Achterhoek 

voorop loopt in de concrete uitvoering van de Regio Deal. Wij willen de resultaten uit deze tussenevaluatie graag aan u presenteren. De evaluatie is als 

bijlage (4.2) aan de agenda toegevoegd en wordt tijdens de vergadering van maandag 7 december toegelicht.  

 

Onderaan bijlage 4.2 is van ieder project het doel, de trekker en de looptijd opgenomen. Deze informatie wordt ook ontsloten via onze website 
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/11/lopende-projecten-website-september-2020.pdf en wordt na iedere vergadering van het algemeen bestuur 

geactualiseerd. 
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