Uitnodiging Achterhoek Raad
3 september 2018 van 19.30-22.00 uur
Inloop 19.00u; s.v.p. om 19.15 uur aanwezig i.v.m. maken foto
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal)
Geachte leden van de Achterhoek Raad,
Op 3 en 6 september a.s. start de ‘new governance’ in de Achterhoek. Hierbij nodig ik u van harte uit om
deel te nemen aan de eerste Achterhoek Raad op maandag 3 september a.s. Vervolgens komen op de
Achterhoekdag (donderdag 6 september) de Achterhoek Board en zes Thematafels voor het eerst bijeen.
Er is veel werk verzet om op dit punt te komen en we zijn blij met de grote bereidheid die de Achterhoekse
raadsleden hebben getoond om snel en besluitvaardig samen te werken. De Achterhoek loopt hiermee
voorop in Nederland; het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt deze nieuwe ontwikkeling met
belangstelling. Ik vertrouw erop dat u samen met uw collega-raadsleden en de Board de schouders eronder
zet om deze samenwerking succesvol te maken.

Agenda
1. Kennismaking Achterhoek Raad en voorstellen Achterhoek Board
2. Opening en werkwijze Achterhoek Raad
3. Installatie Achterhoek Board (besluitvormend)
In bijlage 1 vindt u het voorstel voor de installatie van de Achterhoek Board. Voorstel is om de
genoemde kandidaten te installeren.
4. Regiodeal Achterhoek (informatief)
Voor 1 september moest de Achterhoek een voorstel voor een Regiodeal op hoofdlijnen indienen bij
het ministerie. Dit voorstel is voorbereid met de stuurgroep A2020, de poho’s en onze partners. In
bijlage 2 vindt u de tekst van het door ons ingediende voorstel. Als we worden geselecteerd om een
deal te sluiten, volgt in het najaar de uitwerking. We willen graag met u bespreken hoe u hierbij
betrokken wilt worden.
5. Agenda 2030 (richtinggevend)
We kijken met u vooruit naar de Agenda2030, onze leidraad voor de toekomst, aan de hand van zes
thema’s: Smart Werken en Innovatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Vastgoed en Woningmarkt,
Mobiliteit en Bereikbaarheid, Circulaire Economie en Energietransitie en Zorginnovatie. Dit zijn de
thema’s van de Toekomstkrant die u vind in bijlage 3 (sommige thema’s zijn opgesplitst, waardoor
er zes Thematafels zijn). We zijn benieuwd welke aandachtspunten u ons meegeeft voor de
uitwerking van de Agenda2030. De Achterhoek Board en thematafels gaan daarmee in het najaar
aan de slag. Tijdens de volgende Achterhoek Raad (op 3 december) bespreken we met u de eerste
uitwerking van de Agenda2030.
Ik zie ernaar uit u op 3 september te ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,
Mark Boumans
voorzitter Achterhoek Raad

Mocht u vragen hebben, neem dan svp contact op met Saar Veneman of Wilma Stortelder (Regio
Achterhoek), telefoon (0314) 32 12 10.
NB De vergadering is online te volgen.
Tijdens de bijeenkomst is pers aanwezig en worden foto’s (waaronder een groepsfoto) gemaakt.

