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1.

Onderwerp

Bespreekpunten

Besluit

Stemming

Opening

Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad
Tijdens de informele bijeenkomst voor de Achterhoek Raad op 12 november
jl. is gebleken dat er behoefte is om met elkaar een goede werkwijze te
vinden. De onderstaande personen hebben aangegeven deel te willen
nemen aan de werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad.
- Alexander van der Graaff, D66 Aalten
- Henk Hartemink, VVD Aalten
- Jan Engels, D66 Bronckhorst
- Ruud Veldkamp, CDA Doetinchem
- Richard de Lange, VVD Oude IJsselstreek
- Erik Schieven, Lokaal Belang Oude IJsselstreek
- Ruth van der Meulen, Winterswijks Belang
- Tineke Zomer, GroenLinks Winterswijk

Instelling per direct van een
werkgroep Werkwijze Achterhoek
Raad ter voorbereiding van een
raadsvoorstel Werkwijze en RvO.

-

Informele bijeenkomsten
Door de voorzitter wordt toegelicht dat een informele bijeenkomst, zoals
bijvoorbeeld voorafgaand aan deze vergadering heeft plaatsgevonden, echt
is om informatie uit te wisselen en om van leden van de Achterhoek Raad te
horen waaraan zij behoefte hebben. Debat en besluitvorming vindt alleen
plaats in de Achterhoek Raad.
Regiodeal
Toelichting door Saar Veneman, Secretaris Directeur a.i. Regio Achterhoek
op de Regiodeal. Het gaat om een Rijksbijdrage van 20 mln. euro waarmee
een start kan worden gemaakt met de uitvoering van de Achterhoek Agenda
2030. D.m.v. cofinanciering vanuit de regio en de provincie Gelderland kan
voor minimaal 40 mln. worden gewerkt aan plannen. Er is een eerste
gesprek geweest met de Ministeries van LNV en BZK. Een procesvoorstel
volgt.

In juni 2019 zal door de regio, de provincie en het Rijk de definitieve deal
worden ondertekend. In de vergadering van de Achterhoek Raad in april
(en wellicht in maart) zal hierover verder gesproken worden met de Raad.
De Raad vindt het belangrijk prioriteit te geven aan projecten die nu al
concreet zijn en die direct uitvoerbaar zijn.
Bezoek Minister Ollongren
Joris Bengevoord, Burgemeester Winterswijk en lid DB Regio Achterhoek
heeft een toelichting gegeven op het bezoek van Minister Ollongren aan de
Achterhoek op 29 november jl. De Minister bleek goed op de hoogte van
ontwikkelingen in de Achterhoek en het bezoek is als heel positief ervaren.
Informele bijeenkomst Thematafels
Er werd kort teruggekeken op het informele programma voorafgaand aan
deze vergadering, waarin vertegenwoordigers van de 6 Thematafels en
diverse leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek zijn gegaan
over lopende en nieuwe projecten. Aangegeven werd dat men het
interessant vindt om als Raad op regelmatige basis geïnformeerd te blijven.
Diverse bevindingen van de leden van de Achterhoek Raad werden
ingebracht bij de bespreking van het punt Visie 2030.
2.

Visie 2030,
Toelichting

Vier leden van de Achterhoek Board gaven een toelichting op de stand van
zaken en op de drie overkoepelende thema’s en er konden vragen worden
gesteld.
Peter Rikken: algemeen
Claus Martinot: Smart Living
Koen Knufing: Smart Economy
Mirjam Koster: Smart Governance.

3.

Visie 2030, Bespreken
en besluiten

De Achterhoek Raad heeft gesproken over de eerste contouren van de
Visie 2030. De Raad was in het algemeen positief over de eerste aanzet voor
de Visie 2030. De Raad heeft een aantal richtinggevende uitspraken gedaan,
aanvullende suggesties gegeven en aandachtspunten voor de
vervolgstappen meegegeven waarvan onderstaand een samenvatting.

-

-

Richtinggevende uitspraken van de Achterhoek Raad
- Breng een prioritering aan en maak keuzes. Benoem een beperkt
aantal onderwerpen/projecten per thematafel.
- Mismatch op de woningmarkt verdient aandacht, zet in op bouwen
naar behoefte.
- Geef een visie op tijdelijke woningen.
- Zet in op kwaliteitslabel/slag woningen, in het bijzonder ook de
sociale woningbouw.
- Zorg voor een leven lang leren en dat iedereen kan meedoen: pak
de transitieatlas in de volle breedte op.
- Zet in op verhogen arbeidsproductiviteit.
- Neem de gezondste Regio goed op; aansluiten bij het
Preventieakkoord en aandacht voor de gezondheidsverschillen van
de verschillende bevolkingsgroepen.
- Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alle thema’s. Maak concreet
wat onder duurzaamheid wordt verstaan. Akkoord van Groenlo staat
nog!
- Aandacht voor de bereikbaarheid van en naar de Achterhoek. En kijk
naar alternatieve vormen.
Aanvullende suggesties
- Zorg bij de ‘governance’ dat je de verbinding met de ondernemers
houdt.
- Relatie met het Plussenbeleid.
- Is aanpassing van de WGR nodig?
Aandachtpunten voor vervolgproces
- Zorg voor goede communicatie en begrijpbare taal.
- Geef voldoende ruimte om mee te praten aan achterbannen.
Zorg dat de raadsleden ook hun inwoners kunnen raadplegen.
- Betrek jongeren.
- Inzicht geven in financiën en cofinanciering. Doe de dingen die
uitvoerbaar zijn en waarvoor cofinanciering geregeld is. Snel van
start!
- Sluit aan bij de P&C-cyclus van de gemeenten en maak het concreet
in projecten.

-

Formuleer tussendoelen (2022) en werk doelenboom meer uit.
Stem de doelen af met de gemeentelijke doelen.
Informele sessie met Thematafels herhalen (twee keer per jaar?).
Meer diversiteit in de 3O samenwerking (jongeren, allochtonen,
vrouwen).

Vervolgproces
In december 2018 en januari 2019 werken Board en Thematafels de visie
verder uit.
In de planning is het voorstel opgenomen om begin maart de conceptvisie
informatief te bespreken met de Achterhoek Raad. De Achterhoek Board
doet dit voorstel om de stap van deze bespreking van de hoofdlijnen van de
visie op 3 december 2018 naar de besluitvormende bespreking in april 2019
kleiner te maken. Er kunnen dan vragen worden gesteld aan de Achterhoek
Board en de Board kan toelichten waarom zij bepaalde keuzes maakt.
Beslispunten
1. Kennis nemen van ‘Op weg naar de Visie 2030’ en u uit te spreken over
de richting en de gekozen onderwerpen met bijbehorende parameters.
2. In te stemmen met het geschetste proces om tot de Visie 2030 te komen.
Afspraken
- De Thematafels en Achterhoek Board nemen de inbreng van de
Achterhoek Raad mee bij het verder uitwerken van de Visie 2030.
- In een verantwoordingsdocument voor de Achterhoek Raad dat in
maart gevoegd wordt bij de concept Visie 2030 wordt aangegeven
wat er met de inbreng gedaan is.
Op 8 april vindt besluitvorming in de Achterhoek Raad plaats over de
Visie 2030.
4.

Afsluiting

-

De Achterhoek Raad stemt in
met het geschetste proces om
tot de Visie 2030 te komen.
Er komt een extra vergadering
van de Achterhoek Raad op
11 maart 2019.

