
 
 

Beknopt verslag digitale vergadering Achterhoek Raad 
Datum: 5 oktober 2020 

Afwezig: SP Doetinchem, Fractie Hubers Doetinchem, Nieuwe Liberalen Oost Gelre, Voor Winterswijk. 

De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad 
 

 Agendapunt Inhoud 
 

Status  / Besluit 
/ Stemming 

1. Opening, vaststelling 

agenda en 
mededelingen 

 Vanwege de Covid-19 maatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden via Pexip. 

 Na een korte testronde blijkt dat het digitale stemsysteem dat voor de Achterhoek Raad is 
ontwikkeld, niet goed werkt en besloten wordt hiervan tijdens deze vergadering geen gebruik 

meer te maken. 

 De agenda wordt vastgesteld. Deze is beperkt om de duur van de vergadering te verkorten. 
 De komende tijd vinden er diverse informatieve digitale sessies plaats met Board en Raad. 

 Er zijn wisselingen geweest in de Achterhoek Raad; nieuwe leden worden welkom geheten. 
 Op 2 december ’s middags vindt de lancering van de Achterhoek Monitor plaats tijdens een 

digitaal event. Meer details volgen. 
 Er komt een wijziging op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die ook zal leiden tot een 

aanpassing van de samenwerkingsregeling in de Achterhoek. Nadere informatie volgt. 

De agenda 

wordt 
vastgesteld 

2.  Benoeming lid 
Achterhoek Board 

De Achterhoek Raad heeft besloten mevrouw Wilke, als opvolger van de heer Van Ewijk, namens de 
zorgorganisaties te benoemen tot lid van de Achterhoek Board. Mw. Wilke wordt gefeliciteerd. 

 
 

Benoeming  
mw. Wilke als 

Boardlid 

3. Voorstel ‘Onderzoek 

en doorontwikkeling 
2de fase N18’ 

De Achterhoek Raad ging in twee debatrondes met elkaar in gesprek. De inbreng van de Achterhoek 

Board werd ook in twee termijnen gedaan. 
 

Dhr. Uland (Progressieve Partij Aalten) gaf een toelichting op het al eerder toegestuurde amendement 
2020-A1 waarin voorgesteld wordt een tussenstap in te bouwen, om een onafhankelijke 

maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) op te laten stellen voor de gewenste verbreding van 

de N18 en een mobiliteitsvisie op te stellen voor de regio waarin (lange termijn-) ontwikkelingen 
worden onderzocht en in beeld gebracht. Verder wordt verzocht op basis van de MKBA en de 

mobiliteitsvisie een onderbouwd voorstel aan de Raad voor te leggen over de doorontwikkeling van de 
N18. 

 

Dhr. De Graaff (D66 Aalten) lichtte de al eerder toegestuurde motie 2020-M1 toe.  
 

Amendement 

2020-A1 
verworpen. 

 
Voorstel N18 

aangenomen. 

 
Motie 2020-M1 

verworpen 
 

http://www.8rhk.nl/


 
 

De Board wordt gevraagd in de uitwerking van de doorontwikkeling 2e fase N18, naast de 2x2 

ongelijkvloers met 100 km, een mobiliteitsvisie op te stellen, waarin o.a. aandacht is voor nieuwe, 
duurzame en toekomstgerichte vormen van vervoer (OV, zelfrijdende auto’s, schonere, veiliger en 

stillere auto’s, deelauto’s, snelfietspaden). 
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht in de 1ste ronde: 
- Is het rapport niet achterhaald door de huidige crisis; we missen bouwstenen voor de toekomst 

- Te weinig aandacht voor verbetering OV en duurzaam vervoer 

- Board en Thematafel worden opgeroepen in overleg te gaan met Rijkswaterstaat 
- Focus op eindbeeld in 2040 behouden 

- Goede bereikbaarheid is een versterking van de leefbaarheid en economie 
- Veiligheid voorop 

- Nut en noodzaak leiden tot verdeeld stemmen 

- Bouwstenen-route spreekt aan; kosteneffectief en passend binnen het eindbeeld 
- Haalbaarheid en betaalbaarheid  

 
Reactie Board 1ste termijn 

Dhr. Kok (Achterhoek Board); het voorstel bedient 2 kanten: de stip op de horizon (de verbreding 
2x100 en 2x2 naar 2040) en ook het gefaseerde bouwstenen-traject waarin diverse oplossingen 

mogelijk gemaakt worden. Stapsgewijs worden diverse tracés onderzocht zodat ook onveilige situaties 

verholpen kunnen worden. Het is belangrijk dat projecten in de toekomst bij elkaar aansluiten.  
De gefaseerde aanpak gaat steeds samen met een kosten/baten-analyse per deelproject.  

 
Amendement 2020-A1 

Het verzoek impliceert dat de MKBA onderdeel wordt van het eindplaatje dat ingebracht wordt in de 

MIRT-verkenning maar daar ligt nu bij het Rijk geen prioriteit. Daarom kiest de Board net als de 
provincie voor het gefaseerde Bouwstenen-traject. De Board raadt het amendement af. 

 
Motie 2020-M1 

In het Uitvoeringsplan 2020 als onderdeel van de Visie2030, werden 3 speerpunten voorgesteld: de 
N18, de RegioExpres en het MaaS-project. Daar heeft de Achterhoek Raad toen de Snelle 

fietsverbindingen aan toegevoegd. Dit Uitvoeringsplan 2020 geeft de visie op mobiliteit weer. Daarin 

zijn o.a. OV en deelauto’s al meegenomen dus dit valt al binnen het vastgestelde beleid. Corona kan 
effect hebben op de speerpunten. Bij de bespreking van het Uitvoeringsplan voor volgend jaar kunnen 

punten worden toegevoegd maar dan moeten er ook punten weggestreept worden.  



 
 

De motie is dus voor een deel overbodig omdat de punten grotendeels al vastgesteld zijn door de 

Raad maar het plan kan in de toekomst aangepast worden.  
 

Projecten die er nu al zijn worden met Rijkswaterstaat kortgesloten maar het kan zijn dat in een later 
stadium blijkt dat er toch nog iets extra’s gedaan moet worden. 

 
Punten Achterhoek Raad in de 2de termijn 

- De heer Uland n.a.v. de reactie op het amendement 2020-A1 door Raad en Board:  

Jammer dat de milieu-effecten, aantasting leefomgeving en natuur, nieuwe 
mobiliteitsmogelijkheden en Corona-ontwikkelingen niet meegenomen worden. Wel blij dat er 

op onderdelen wel een MKBA komt. 
- De heer Van der Graaff n.a.v. de reactie op de motie 2020-M1 door Raad en Board:  

de toezegging van de Board is te vaag. 

 
Reactie Board 2de termijn 

- Bij de hele visie wordt integraal gekeken naar de effecten op mobiliteit. Het is niet zinvol het OV nu 
apart te gaan benoemen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besluitvorming 

Op basis van het aantal deelnemers konden er 160 stemmen (van de 166 in het totaal) worden 

uitgebracht. 
 

2020-A1 Amendement Progressieve Partij Aalten en GroenLinks Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Winterswijk / VERWORPEN 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 28 stemmen voor. 
 131 stemmen tegen. 

 1 stem onthouding. 
 6 stemmen afwezig. 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

BESLUIT / AANGENOMEN 

De Achterhoek Raad besluit: 
 in te zetten op de realisatie van het eindbeeld N18 2x2 ongelijkvloers met 100 kilometer per 

uur in 2040; 

 in te stemmen met een gefaseerde doorontwikkeling van de N18, waarbij medio 2021 een 

concreet voorstel tot stapsgewijze uitwerking en realisatie van het eindbeeld aan de 
Achterhoek Raad wordt voorgelegd. 

 
Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 131 stemmen voor. 

 28 stemmen tegen. 
 1 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

2020-M1 Motie D66-fracties Achterhoek en PvdA-fracties Achterhoek / VERWORPEN 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 67 stemmen voor. 

 92 stemmen tegen. 
 1 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

 

 Ordervoorstel 
schorsen vergadering 

Op verzoek van dhr. Haverdil (PvdA Oude IJsselstreek) wordt er gestemd over het ordervoorstel om 
de vergadering te schorsen en op een ander moment voort te zetten. Dit voorstel behaalt geen 

meerderheid.  

Ordervoorstel 
schorsen 

vergadering, 

verworpen. 

4.  Voorstel ‘Plan van 

aanpak evaluatie 
regionale 

samenwerking' 

 
 

De Achterhoek Raad ging in twee debatrondes met elkaar in gesprek. De inbreng van de Achterhoek 

Board werd ook in twee termijnen gedaan. 
 

Dhr. Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) gaf een toelichting op het al eerder toegestuurde 

amendement 2020-A2 waarin diverse wijzigingen worden voorgesteld met als doel alle fracties van de 
7 gemeenteraden te betrekken bij de evaluatie en het ‘Plan van aanpak evaluatie regionale 

samenwerking’ ter besluitvorming voor te leggen aan de 7 gemeenteraden. Dit alles om meer 
draagvlak in de raden te creëren. 

 

 

Amendement 

2020-A2 
verworpen. 

 

Voorstel ‘Plan 
van aanpak 

evaluatie 
regionale 

samenwerking’ 

aangenomen. 



 
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht in de 1ste ronde: 

- Is voor de inwoners van de Achterhoek helder wat er op Achterhoek-niveau gebeurt en wat er 
van belang is voor hen. 

- De focus moet veel meer verlegd worden naar wat de 7 gemeenteraden vinden van de 
samenwerking. 

- Opzet is in de basis goed; vraag is of het genoeg in evenwicht is. 
- De startbijeenkomst met de voltallige Achterhoek Raad is cruciaal. 

- Worden alle raden meegenomen en hebben zij nog voldoende grip? 

- Aandacht voor de samenwerkingscultuur; is deze verbeterd? 
- Fracties willen het gezamenlijk belang onderstrepen 

- Vrees voor geen eenduidig besluit bij consultatie 7 gemeenteraden; vanwege 
kerktorenpolitiek. 

- Er zijn twijfels over de democratische legitimatie.  

- Geen enkel dossier is voorgelegd aan de afzonderlijke raden.  
- Het plan mist een hoofdvraag en de formulering van de onderzoeksvragen is erg sturend. 

- Slager mag niet zijn eigen vlees gaan keuren. 
- Positief is het aanbrengen van belangrijke onderwerpen voor de Thematafels. 

- Juist gehandeld om bureau Berenschot in te schakelen. 
- De evaluatie moet niet onnodig complex en langdurig worden en men vreest dat dit wel 

gebeurt als het amendement compleet tot uitvoering wordt gebracht. 

 
N.b.: De CDA-fracties Achterhoek (m.u.v. CDA Bronckhorst) sturen nog 3 aanvullende vragen naar de 

griffier t.b.v. de evaluatie. 
 

Reactie Board 1ste termijn 

Dhr. Buunk (Achterhoek Board): 
- Het doel is om scherp in beeld te krijgen in welke mate de (inhoud gedreven) samenwerking 

bijdraagt aan het realiseren van (meer)waarde voor de Achterhoek.  
- Helder maken wat de legitimiteit is van de samenwerking en de keuzes die daarin worden 

gemaakt 
- Het komen tot een nadere aanscherping van de onderzoeksvragen en ze minder sturend 

maken, is een rol van de Achterhoek Raad  

- In de bijeenkomst met de Achterhoek Raad kunnen zaken nader gedefinieerd worden. 
 

 
 

 

 



 
 

Amendement 2020-A2 

- Aangegeven wordt dat de vertegenwoordiging vanuit de diverse raden en de leden van de 
Achterhoek Raad niet evenwichtig is. Gevraagd wordt de afzonderlijke raden meer te 

betrekken zodat iedereen input kan leveren. De Board wil het plan van aanpak op dat vlak 
aanpassen. Het is belangrijk dat gekeken wordt naar de mate van betrokkenheid van de 7 

raden en wat zij zien van de successen die geboekt zijn?  
- De onderzoekers zal worden gevraagd uit te werken hoe alle fracties van de 7 gemeenteraden 

hun inbreng goed kunnen leveren.  

- De 7 gemeenteraden zullen ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. 
- Om het geheel praktisch werkbaar te houden is de Board er geen voorstander van om het 

Plan van aanpak eerst nog voor te leggen ter besluitvorming aan de 7 gemeenteraden. Dit is 
ingewikkeld en kost relatief veel tijd.  

- De uitkomsten van de evaluatie en eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen 

zullen (tegelijkertijd met de wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de aanpassing van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen) worden voorgelegd aan alle 7 afzonderlijke raden.  

Daar kan het debat worden gevoerd en kan een mening worden gegeven. Op basis daarvan 
kunnen er dan verbeteringen / aanpassingen binnen de samenwerking worden doorgevoerd. 

 
Punten Achterhoek Raad 2de termijn 

De heer Schieven n.a.v. de reactie op het amendement 2020-A2 door Raad en Board: 

- Mooi dat er veel mensen mee kunnen praten via de individuele raden. 
- Tijdsbestek zou geen rol moeten spelen, het is belangrijk het in 1x goed te doen. 

- Mooi dat de eerste twee punten worden overgenomen door de Board maar het amendement 
willen we toch in stemming brengen. 

 

Vanuit diverse sprekers: 
- Het is belangrijk ervan bewust te zijn dat er twijfel was in diverse gemeenteraden bij het 

nemen van een besluit tot samenwerking 
- Goed dat de Board luistert en het voorstel omarmt om de 7 gemeenteraden meer te 

betrekken en verder ook diverse toezeggingen heeft gedaan 
- De 7 gemeenteraden zorgen voor het budget van de regio Achterhoek 

- Het voorstel mag geen voorbode zijn om toe te werken naar 1 of 2 gemeenten in de 

Achterhoek  
- Het moet een onafhankelijke evaluatie worden zonder sturing 

 
 



 
 

Reactie Board 2de termijn 

Dhr. Buunk: 
- De Board is niet tegen het voorleggen van het Plan van aanpak aan de afzonderlijke raden 

maar vindt het belangrijk nu van start te kunnen gaan. Op basis van de inbreng van vanavond 
wordt het plan aangepast. In de 1ste fase is volop ruimte voor de Achterhoek Raad om input 

te leveren en de focus aan te scherpen. In de 1ste fase wordt ook een stuurgroep gevormd 
waarin de 7 gemeenteraden vertegenwoordigd zullen zijn.  

- De uitkomst van de evaluatie met de bevindingen en eventuele adviezen gaat eerst naar de 

Achterhoek Raad en daarna naar alle 7 gemeenteraden zodat daar besproken kan worden 
hoe men verder wil met de samenwerking. 

 
Laatste punten Achterhoek Raad (3de termijn): 

- De Achterhoek Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van hun lokale fractie maar ook van de 

lokale gemeenteraad en daarom past de besluitvorming over de aanpak van de evaluatie wel 
in de Achterhoek Raad. 

 
Dhr. Schieven tot slot: de uitkomst van de evaluatie zou rechtstreeks naar de 7 gemeenteraden 

moeten gaan en niet eerst langs de Achterhoek Raad moeten worden gebracht. Hij is hier pertinent 
op tegen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besluitvorming 
Op basis van het aantal deelnemers konden er 160 stemmen (van de 166 in het totaal) worden 

uitgebracht. 
 

2020-A2 Amendement Gemeentebelangen Aalten, Gemeentebelangen Bronckhorst, 

Gemeentebelangen Berkelland, Lokaal Belang Oude IJsselstreek / VERWORPEN 
Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 59 stemmen voor. 
 101 stemmen tegen. 

 0 stem onthouding. 
 6 stemmen afwezig. 

 

BESLUIT / AANGENOMEN met inachtneming van de toezeggingen van dhr. Buunk  
De Achterhoek Raad besluit  

 in te stemmen met het doel, de vraagstelling, de uitgangspunten en de aanpak van de 

evaluatie. 



 
 

 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 126 stemmen voor. 

 34 stemmen tegen. 
 0 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

5. Vaststelling beknopt 

verslag vergadering 
d.d. 09/12/2019 

 

Het verslag wordt vastgesteld  

Afgesproken is dat de Board de Achterhoek Raad kort en beknopt schriftelijk zal informeren over de 
status van de moties “Achterhoek Alumni”, Motie “Onderzoek snelle fietsverbindingen”, Motie “Behoud 

2 volwaardige Ziekenhuizen”. 

 

Het verslag is 

vastgesteld. 

6. Afsluiting De volgende vergadering vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur. De verwachting is 

dat dit weer in digitale vorm zal zijn in verband met de Covid-19 ontwikkelingen. 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 

 

 
 

 

 
Vastgesteld d.d.:  

 

Voor akkoord: 
 

 
……………………………...  ……………………………... 

 
Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 

Griffier    Voorzitter 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

ACTUELE LIJST MOTIES EN AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD 
 
 Actuele moties Titel en inhoud 

 

Status  

M M 2019-M2, AR: 09/12/19 
Indieners: D66-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 
GemeenteBelangen Aalten, Lokaal 

Belang Oude IJsselstreek 

“Achterhoek Alumni”. Verzoekt de Board: 
- een haalbaarheidsonderzoek te doen t.b.v. digitaal 

Alumni-platform 
- diverse sparringpartners te betrekken  

- de uitkomsten via TT O&A terug te koppelen aan 

Achterhoek Raad en vervolgstappen te definiëren 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Verwachting is dat het projectplan voor de 

zomer bij TT SW&I ter besluitvorming 
voorligt. 

Email d.d. 16/10/20: 

De Board geeft aan dat het proces 
vertraagd is door Covid. De inventarisatie 

wordt opgepakt wanneer het momentum 
goed is. 

 

Afgehandeld d.d.: 

 M 2019-M3, AR: 09/12/19 

Indieners: Lokaal Belang Oude 
IJsselstreek, PvdA-fracties 

Achterhoek, GroenLinks-fracties 

Achterhoek, GemeenteBelangen 
Aalten 

“Snelle fietsverbindingen”. Verzoekt de Board: 

- de motie in te brengen als speerpunt bij TT M&B 
- in regionaal verband onderzoek op te starten naar 

mogelijke snelle fietsverbindingen 

- de Achterhoek Raad op hoogte te houden van voortgang 
onderzoek 

Informatieve memo bij stukken Achterhoek 

Raad 30/03/20 (geannuleerd). 
Memo Board d.d. 19/03/20:  

De TT M&B is bezig fietsverbindingen in 

kaart te brengen. Info in volgende raad. 
Informatieve memo bij stukken voor 

Achterhoek Raad d.d. 05/10/20. 
Email d.d. 16/10/20: 

Er is geen nieuws toe te voegen.  

De reactie van de Board op de oproep van 
de VVD is als bijlage bijgevoegd. 

Afgehandeld d.d.: 
 

 M 2019-M4, AR: 09/12/19 

Indieners: CDA-fracties 

Achterhoek, 

D66-fracties Achterhoek, 

PvdA-fracties Achterhoek, 

Voor Winterswijk, 

Winterswijks Belang,  

“Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen Achterhoek”.  

Verzoekt de Board: 
- zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige 

ziekenhuizen, inclusief genoemde afdelingen 
- zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare 

zorg in heel de Achterhoek 

- in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen 
- een lange termijn visie af te dwingen 

Beantwoording vragen CDA Winterswijk bij 

stukken Achterhoek Raad 30/03/20 
(geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Board heeft gesprekken gevoerd en gaat er 

nog meer voeren. Uiterlijk 30/03/20 stuurt 

de Board een memo naar de Raad. 
Memo Board d.d. 30/03/20:  



 
 

GroenLinks-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten, 

HMV Aalten 

- een positieve campagne te starten om zorgpersoneel te 

behouden en aan te trekken. 
 

 

Reactie op de 5 punten die als verzoek aan 

de Board zijn opgenomen in de motie.  
Email d.d. 16/10/20: 

Informatieve memo van de Board met twee 
bijlagen, incl. de antwoorden op de vragen 

van de CDA-fracties Achterhoek over de 
Toekomstvisie acute zorg. 

 

Afgehandeld d.d.: 

 

 


