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              Achterhoek Ambassadeurs
              Raadhuisstraat 25 
              7001 EX Doetinchem

Geachte heer Boumans,

Dank voor het toesturen van het rapport ‘Voortbouwen op een goede basis’, de evaluatie 
van de Achterhoek Samenwerking.

Wij zijn net als u verheugd om te lezen dat het goed gaat met de samenwerking in de 
Achterhoek. Wij onderschrijven de aandachtspunten van de Achterhoek Board en kunnen 
ons ook vinden in de punten die het AB noemt.

Graag geven wij nog twee punten mee die in het verlengde van deze aandachtspunten 
liggen:

3O-samenwerking: de aanbevelingen van Berenschot richten zich met name op elementen 
van de inrichting van de samenwerking. Met veel aandacht voor de verbinding met en 
binnen de gemeenten. Dit vinden wij ook belangrijk, maar daarnaast is het ook belangrijk 
dat er niet alleen naar de juiste aanhaking van de gemeenten wordt gekeken, maar ook 
naar de aanhaking van onderwijs en ondernemers: Juist de triple O verbinding is belangrijk 
en moet versterkt worden. Dat betekent ook de juiste inzet vanuit de andere O’s. Wij 
hebben er vertrouwen in dat de Achterhoek Board dit erkent 
Vertegenwoordiging gemeenten thematafels: Alle gemeenten lijken weer aan te sluiten bij 
de thematafels, behalve Bronckhorst, hoewel het oorspronkelijke idee was dat niet te 
doen. De gemeenten die aansluiten zitten daar namens alle gemeenten. Daar wordt in de 
evaluatie niet op ingegaan en ook niet in de aanbevelingen door de Board of de reactie 
van het Algemeen Bestuur. Per thematafel wordt nu gekeken of de juiste deelnemers aan 
tafel zitten. Wij hopen dat ook het gesprek gevoerd wordt over minder gemeentelijke 
vertegenwoordiging per tafel. Dat heeft ook met vertrouwen te maken: de gemeente- 
bestuurders aan de thematafels zitten daar namens alle gemeenten.
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Op 23 september heeft onze gemeenteraad ingestemd met de actiepunten zoals benoemd 
door de Achterhoek Board. 
Wij zien uit naar een goede uitwerking van de aanbevelingen van het rapport en een 
constructieve voortzetting van de samenwerking in de Achterhoek!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bronckhorst

Burgemeester 
M. Besselink

Griffier
M. van Bergen
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