
Bijlage III Achterhoek Raad 3 december 2018 
 
Proces en Rollen Achterhoekse samenwerking richting visie 2030 en 
jaarplan 2019/20201 
 
ROL Thematafels 

De thematafels geven input voor de visie 2030 en halen projecten op voor het jaarplan 2019/2020. 

Dit proces is in september 2018 gestart. 
Begin februari 2019 levert de thematafel haar definitieve input voor visie en jaarplan. 

 
� De thematafel heeft als opdracht om het jaarplan uit te voeren 

� De thematafels informeert de Achterhoek Raad over de ontwikkelingen en de uitvoering  

� De thematafels volgen lopende projecten en initiëren nieuwe projecten 
 

ROL Board 
De Achterhoek Board stelt, gelet op de input van de thematafels en Raad, de visie 2030 op en maakt 

een integraal jaarplan. 
In oktober 2018 heeft de Board hier voor het eerst over gesproken. 

Medio maart 2019 stelt de Board de visie en het jaarplan vast en legt die voor aan de Achterhoek 

Raad. 
  

� De Board ziet toe op de voortgang en resultaten van de thematafels (Linking pins) 
� De Board informeert de Achterhoek Raad over de ontwikkelingen en de uitvoering  

� Bereid de Achterhoek Raad voor en is eerste aanspreekpunt voor de Achterhoek Raad 

� Is het gezicht van de Achterhoekse Lobby 
 

ROL Achterhoek Raad 
De Achterhoek Raad denkt aan de voorkant mee over de visie 2030 en stelt deze en het jaarplan 

vast. In september is er een eerste kennismaking geweest met de thematafels en is oriënterend 
gesproken over de inhoud van de visie (werksessie). 

In december 2018 wordt er in de Achterhoek Raad voor het eerst op inhoud gesproken over de 

contouren van de visie (richting geven). Doel is om te polsen of de thematafels en board in de goede 
richting werken. 

In de periode december-januari wordt de visie door de thematafels en board verder uitgewerkt. 
Optie is om de conceptvisie op 11 maart met de Achterhoek Raad te bespreken; dan is er 

gelegenheid tot vragen en discussie over de conceptvisie. Deze optie wordt voorgelegd aan de 

Achterhoek Raad op 3 december. 
In april 2019 worden visie en jaarplan ter instemming voorgelegd aan de Raad. 

� Recht van indienen van amendementen en/of moties 
� Kan board en thematafel vragen om informatie/ geïnformeerd te worden en kan actuele 

onderwerpen meegeven 
 

Wat staat er in de visie? 

� Onze ambitie, wat willen we in 2030 bereikt hebben 

� Hoe werkt de Achterhoek samen aan het realiseren van de ambitie 

Wat staat er in het jaarplan? 

� Het waarom: de noodzaak of de kans van een aanpak/project/actie 
� Het waartoe: het resultaat: wat willen we bereiken en wat moeten we daar voor doen 

� Het hoe: de projectdefinities, wat gaan we doen en met wie 

� De capaciteit en kwaliteit: welke capaciteit en kwaliteit levert welke partner? 

                                                
1 Omdat het jaarplan 2019 pas in april 2019 wordt vastgesteld, is voor de start is gekozen om een 
jaarplan 2019/2020 op te stellen. Eind 2019 zal een herijking voor 2020 wordt gedaan. 


