
 
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 
23 september van 19.30-20.45 uur  
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal) 
Aansluitend vinden van 21.00 – 22.00 uur twee informatieve raadsbijeenkomsten plaats. 
Om 19.00 uur wordt er een groepsfoto gemaakt. 

 
Doetinchem, 2 september 2019 

 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 23 september a.s. 
om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan.  

De bijbehorende stukken hebben wij naar uw griffie gestuurd en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw 
lokale raadsinformatiesysteem.  

Aansluitend aan de vergadering van de Achterhoek Raad vinden van 21.00 – 22.00 uur twee informatieve 

raadsbijeenkomsten plaats waarover u onderstaand nadere informatie aantreft. 
Voorafgaand aan de vergadering zal er om 19.00 uur buiten een nieuwe groepsfoto van de leden van de 

Achterhoek Raad worden gemaakt. Wij vragen u vriendelijk aanwezig te zijn om 18.55 uur bij de ingang  
van de DRU Cultuurfabriek. 

 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen en impressie 1 jaar nieuwe samenwerking 

 
2. Beknopt verslag vergadering Achterhoek Raad d.d. 8 april 2019 (bijlage I, II) en daaruit 

voortvloeiend:   
- Raadsvoorstel “Werkafspraken Achterhoek Raad” (bijlage III en IV) 

- Informatieve memo “Benoemen leden Achterhoek Board” en “Algemeen profiel lid 
Achterhoek Board” (bijlage V en VI) 

(Ter bespreking actiepunten, ter informatie en ter besluitvorming)  

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

 
3. Vragenronde 

(Ter bespreking) 

 
4. Benoeming leden Achterhoek Board (bijlage VII) 

(Ter besluitvorming)  
- De heer Van ’t Hoog, Gelders gedeputeerde wordt voorgedragen als opvolger van  

mevrouw Schouten door de provincie Gelderland namens de overheid. 

- De heer Tappel, bestuurslid VNO-NCW (Algemeen Directeur Bronkhorst High-Tech B.V.) 
wordt voorgedragen als opvolger van de heer Rikken door het bedrijfsleven. 

- Mevrouw Van Haaren, wethouder in de gemeente Berkelland wordt voorgedragen als 
opvolger van mevrouw Hoijtink door het algemeen bestuur namens de overheid. 

 
5. Regio Deal (bijlage VIII, IX, X, XI) 

(Ter informatie)  

Korte inleiding en beantwoording vragen door de Achterhoek Board 
   

6. Moties vreemd aan de agenda 
 

7. Afsluiting  

 
20.45 – 21.00 uur: Pauze en inloop informatieve raadsbijeenkomsten. 

 
 



21.00 – 22.00 uur: Informatieve raadsbijeenkomst in Rabobankzaal DRU 
Thema: “Proces Regionale Energie Strategie (RES)” (zie memo met 3 bijlagen), 

georganiseerd door de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie 

 
21.00 – 22.00 uur: Informatieve raadsbijeenkomst in Conferentiezaal DRU 

Thema: “Wonen” georganiseerd door de Thematafel Wonen en Vastgoed 
Waarom deze bijeenkomst?  

Wonen is een onderwerp dat alle gemeenten raakt en tegelijkertijd overstijgt.  
De thematafel Wonen & Vastgoed presenteert zich en laat vanuit de 3O-samenwerking zien 
waaraan gewerkt wordt. Wij willen u informeren en ook graag horen hoe u tegen onderwerpen 
aankijkt. 

 

Voor deze informatieve raadsbijeenkomsten zijn uiteraard alle leden van de Achterhoek Raad en  
hun plaatsvervangers uitgenodigd. Daarnaast zullen de Thema-tafels diverse betrokkenen bij de 

genoemde onderwerpen uitnodigen om een actieve rol te spelen of om als toehoorder aanwezig  

te zijn. Voor de bijeenkomst over de RES zullen ook nog andere politieke gremia die een rol spelen 
in het proces specifiek uitgenodigd worden waaronder; 1 raadslid per fractie uit de gemeente 

Montferland, AB-leden Waterschap Rijn en IJssel, leden van Provinciale Staten Gelderland. 
 

De pers is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de vergadering van de Achterhoek Raad. De informatieve 
raadsbijeenkomsten kennen geen besloten karakter. 

 

De vergadering van de Achterhoek Raad is online te volgen via www.achterhoek2030.nl.  
Dat geldt niet voor de informatieve raadsbijeenkomsten; hiervan worden geen opnamen gemaakt.  

 
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000. 

 

Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag op 23 september a.s. in de DRU. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Mark Boumans 

voorzitter Achterhoek Raad 
 
 
 

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

