
 
 

Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 
8 april van 19.30-22.00 uur  
Informeel programma van  17.00 – 18.15 uur, buffet 18.15 – 19.00 uur 
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (o.a. Rabobankzaal) 

 
Doetinchem, 25 maart 2019 

 
Geachte leden van de Achterhoek Raad, 

 

U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 8 april a.s. om 
19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan. De bijbehorende stukken 

sturen wij mee als bijlagen. 
 

Informeel voorprogramma 8 april a.s.  

U wordt vrijblijvend uitgenodigd voor het informele programma dat van 17.00 – 18.15 uur wordt 
georganiseerd, ook in de DRU. Vertegenwoordigers van de zes thema tafels; Smart Werken & Innovatie, 

Onderwijs & Arbeidsmarkt, Vastgoed & Woningmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire Economie  
& Energietransitie en de Gezondste Regio (Zorginnovatie) zullen aanwezig zijn. Zij gaan graag met u in 

gesprek over waar de Tafel nu staat en mee bezig is en welke lopende en nieuwe projecten er zijn.  

Na afloop staat er tot 19.00 uur een buffet voor u klaar.  
U kunt zich aanmelden voor het informele programma en/of het buffet vóór maandag 1 april a.s.  

via achterhoeksecretariaat@regio-achterhoek.nl 
 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

19.30 – 19.40 uur 
 

2. Beknopt verslag vergadering Achterhoek Raad d.d. 11 maart 2019 (bijlage I, II) 

(Ter besluitvorming) 19.40 – 19.45 uur 
 

3. Werkwijze en Reglement van Orde Achterhoek Raad (bijlage III, III-a, III-b, IV) 
(Ter besluitvorming) 19.45 – 20.00 uur 

Concept besluit: De Achterhoek Raad besluit tot het vaststellen van de “Werkafspraken en  

het Reglement van Orde Achterhoek Raad” en stemt daarmee in met de instelling van een 
agendacommissie, waarvan de namen ter vergadering op 8 april a.s. bekend worden gemaakt 

(indien nodig wordt benoemd door middel van loting). 
Toelichting door Richard de Lange, lid Achterhoek Raad. 

 
4. Achterhoek Visie 2030 (bijlage V, VI, VII) 

(Ter besluitvorming) 20.00 – 20.45 uur 1ste debatronde, 20.45 – 21.00 uur reactie van  

Achterhoek Board, 21.00 – 21.30 uur 2de debatronde 
Concept besluit: De Achterhoek Raad besluit de Achterhoek Visie 2030 vast te stellen. 

 
5. Regiodeal 

(Ter informatie) 21.30 – 21.55 uur 

Presentatie en toelichting door Mirjam Koster (Achterhoek Board) en Léon van Horen (projectleider 
Regiodeal), daarna gelegenheid om vragen te stellen. 

   
6. Afsluiting  

21.55 – 22.00 uur 
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Ik zie uit naar een interessante vergadering en ontmoet u graag op 8 april a.s. in de DRU. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
Mark Boumans 

voorzitter Achterhoek Raad 

 
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met Birkitta Kortes (griffie a.i.) via 06 – 49 32 4000. 
NB: De vergadering is online te volgen via www.achterhoek2030.nl.  
De pers is uitgenodigd voor deze vergadering. 

http://regioachterhoek.nl/samenwerkende-gemeenten/raadsleden/achterhoek-raad/
http://www.achterhoek2030.nl/

