
 
 

 
Beknopt verslag Achterhoek Raad 

Datum: 11 maart 2019 

Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage 
 

 Agendapunt Inhoud 
 

Status  / Besluit / 
Stemming 

1. Opening, vaststelling 

agenda en 
mededelingen 

Afmeldingen Achterhoek Raad; zie bijlage presentielijst. 

Afmeldingen Achterhoek Board: Arthur Jansen en Chrit van Ewijk 
 

De werkgroep ‘Werkwijze Achterhoek Raad’ komt op 8 april met een Raadsvoorstel inclusief een 

basis Reglement van Orde. 
  

Het Achterhoek Panel is van start. De uitkomsten worden meegenomen door de Achterhoek Board. 

De agenda wordt 

vastgesteld. 

2. Besluitenlijst 

vergadering 

Achterhoek Raad d.d. 
3 december 2018 

Aan de besluitenlijst toevoegen: “De besluitenlijst van 3 september 2018 is vastgesteld”.  Vastgesteld. 

3. Benoeming lid 

Achterhoek Board 
mevrouw E. 

Birkenhäger 

In het totaal kunnen er vandaag 161 stemmen worden uitgebracht. 

- 159 stemmen uitgebracht 
- 3 ongeldig 

- 1 blanco 
- 155 stemmen voor. 

Ondanks het verschil van 2 in totaal aantal ingeleverde stembriefjes in relatie tot het aantal personen 
dat zich heeft geregistreerd op de presentielijst, wordt besloten de stemming goed te keuren. 

Benoemd 

159 stemmen  
3 ongeldig 

1 blanco 
155 voor 

4. Benoeming mevrouw 

S. Veneman als 
secretaris Achterhoek 

Board 

In het totaal kunnen er vandaag 161 stemmen worden uitgebracht. 

- 161 stemmen uitgebracht 
- 1 tegen 

- 160 stemmen voor. 

Benoemd 

161 stemmen  
1 tegen 

160 voor 

5. Concept Achterhoek 
Visie 2030 

De Board heeft een toelichting gegeven op de totstandkoming van de concept Achterhoek Visie 2030 
met als leidraad: ‘De Achterhoek gaat groeien in kwaliteit met ruimte voor innovatie’. De Board 

hoopt dat de Raad haar inbreng informeel en formeel vanaf september 2018 in deze versie herkent. 

 
De partijen hebben (gebundeld) ingesproken en er was veel ondersteuning voor het voorliggende 

voorstel Visie 2030. Ervaren werd dat er een gezamenlijke opdracht ligt om deze regio samen verder 
te brengen. De Achterhoek Raad is ambassadeur richting de lokale gemeenteraden.  

Ter bespreking. 
 

 

 
 

 
 



 
 

Onderstaand een weergave van de genoemde punten: 

 
- Men was positief over het stuk; het is toegankelijk en leesbaar en men heeft een richting 

herkend. 
- Prioriteiten stellen en keuzes maken; dit is niet makkelijk omdat er door de  partijen 

verschillende belangrijke punten worden aangegeven, waardoor je weer uitkomt op de  
6 opgenomen prioriteiten. Wel zegt de Board toe om in een beknopte samenvatting de 

belangrijkste zaken op te nemen en dit bij het voorstel dat ter besluitvorming voorligt op  

8 april a.s. te voegen. 
- De wens is een en ander nog concreter en compacter te maken. En er voor te zorgen dat de 

ambities van de Thematafels op elkaar afgestemd worden. De ene ambitie moet niet ten 
koste gaan van de andere. Doelen en subdoelen moeten verder worden geconcretiseerd 

samen met de Thematafels. In het najaar liggen de jaarplannen voor en daarin zijn veel 

zaken verder uitgewerkt.  
- Transparantie is heel belangrijk. Hier wordt volop aan gewerkt. De voorbeelden m.b.t. de 

Eerste Kamer en de Gezondste Regio worden herkend.   
- Herkenbare gemeenschappelijke hoofdthema’s kiezen waardoor in de Achterhoek duidelijk 

wordt dat er daadwerkelijk iets gebeurt. 
- Naast de gelden voor de Regiodeal, is er nog veel meer bereidheid om te investeren in de 

Achterhoek. De Regio heeft goede plannen en daar is cofinanciering voor te regelen.  

Dus het is belangrijk te acteren nu we door de Regiodeal ‘in the picture’ staan. 
- Er moeten worden gewerkt aan een goede lobby-agenda. 

- Wonen en Vastgoed: de provincie is volop betrokken bij de plannen en ondersteunt de 
richting. Er wordt zowel met de huidige als de toekomstige behoefte rekening gehouden. 

Gevraagd is ook breder te kijken dan de Achterhoek; elders in het land heeft men 

woningtekorten en daar kunnen wij wellicht op inspelen. De Achterhoek wil graag als 
proeftuin voor bijzondere woon-concepten functioneren. 

- Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke prioriteit. Hiervoor 
moet ook de mismatch op de woningmarkt worden opgelost.  

- ‘Millennials’ hebben een andere manier van kijken naar de wereld en de arbeidsmarkt. Goed 
om daarop in te blijven spelen bijv. via SmartHub. 

- Bereikbaarheid: prioriteit nummer 1 volgens de Thematafel zelf. Belangrijk om te investeren 

in wegen, spoor en duurzame mobiliteit. Er is extra aandacht voor zware vrachtwagens.  
- Onderwijs & Arbeidsmarkt: prioriteit ligt bij de  Techniek en Zorg. Er wordt gevraagd om 

snelheid en zichtbaarheid van de projecten. Maak slim gebruik van wat elders al is of hier al 
is gedaan.  

 

 
 

 
 

Board stelt 
beknopte 

samenvatting op 

met prioriteiten. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

- Open innovatie is belangrijk voor de Achterhoek; snel meters maken met concrete projecten. 

Er wordt met name ingezet op de Maakindustrie en de Landbouw. Er zijn veel onderlinge 
verbanden met bijv. de bouw en de zorg.  

- Voor open innovatie zijn goede banden met kennisinstellingen / universiteiten van groot 
belang, in eigen land maar ook over de grenzen.  

- Er moeten korte lijnen naar het onderwijs komen ook al speelt afstand soms een rol.  
De Maakindustrie en de Landbouw lopen hierin voorop. 

- Aan de borging van het open innovatiesysteem moet gewerkt worden. Uitbouwen SmartHub 

en InnovatieHub rondom Landbouw, Bouw, Gezondheid en Verduurzaming. Concreet laten 
zien hoe we open innovatie echt inzetten. Hiervoor plannen we nog een toelichting aan de 

Achterhoek Raad. 
- Er moet voor worden gewaakt dat innovatie een loze kreet wordt.  

- De Regio kenmerkt zich door buitengewoon veel innovatieve bedrijven en onderscheidt zich 

doordat men elkaar vertrouwt en durft samen te werken, zelfs als men (bijna) concurrent is. 
- Het is goed dat we kijken wat ons bindt en niet wat ons uit elkaar drijft; de Achterhoek Raad 

is hiermee op de goede weg. 
- Bij het kopje “Verschil stad en platteland wordt kleiner” in de Visie 2030, ‘Bocholt’ opnemen. 

- Kies voor laaghangend fruit en probeer per Thematafel één goed herkenbaar, liefst fysiek 
project met uitstraling neer te zetten, bijvoorbeeld de Stadshub. 

 

Besluitvorming over de Achterhoek Visie 2030 vindt plaats op 8 april a.s. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Toelichting open 
innovatie aan de 

Achterhoek Raad 
nog te plannen. 

 

De Raad geeft de 
Board mee dat de 

uitwerking nog 
concreter moet 

worden en dat er 
aandacht moet 

zijn voor 

prioritering en 
transparantie. 

 

6. Opzet nieuwe 
begroting 2020 

Toelichting door Otwin van Dijk, lid Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek 
Er is een voorbeeld begroting uitgereikt. Deze is ingedeeld conform de programma’s die ook in de 

Regiodeal omschreven staan. Ten opzichte van een reguliere begroting zijn er een paar afwijkingen. 
Doel van de nieuwe opzet is: 

- Meer inzicht; wat bereiken we met wat we investeren? 
- 3 O-samenwerking, wat dragen de twee andere O’s bij? 

Via de doelenmatrix kunnen we snel zien of we de goede dingen doen. Er wordt gewerkt aan steeds 

meer transparantie. 
In mei wordt de begroting aan de gemeenteraden gestuurd. Dan wordt gekeken of deze opzet en 

inhoud bevalt. In juli stelt het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de begroting vast. 
 

 

Ter informatie. 



 
 

7. Voortgang Regiodeal Toelichting door Saar Veneman, directeur Regio Achterhoek op het proces.  

Het startdocument vormt de basis voor het vullen van de programma’s in de komende maanden, in 
overleg met de Thematafels. Er wordt vooral gekeken naar concrete resultaten. Er is overleg met 5 

Ministeries. Het gaat qua financiering om een decentralisatie-uitkering. Vooraf worden er afspraken 
gemaakt waardoor er achteraf meer ruimte ontstaat in de uitvoering van de projecten.  

In de vergadering van de Achterhoek Raad op 8 april volgt een presentatie op inhoud.  
In juni volgt de ondertekening. 

 

Ter informatie. 

 
Presentatie 

Regiodeal op 8 
april a.s. 

8. Afsluiting De volgende vergadering is op 8 april a.s. om19.30 uur. Deze wordt voorafgegaan door een 
informeel programma van 17.00 – 18.15 uur. Er kan dan kennis worden genomen van de 

vorderingen van de Thematafels. Vanaf 18.15 uur is er een buffet. De uitnodiging volgt nog en 

daarna kunt u zich aanmelden. 
 

De voorzitter sluit de vergadering. Omroep Gelderland maakt nog een groepsfoto. 

 

 


