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Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad met actuele lijst toezeggingen, moties en amendementen. 
Datum: 23 mei 2022, 19.30 uur, DRU Ulft 
Afwezig Achterhoek Raad: CDA Oost Gelre, D66 Berkelland, D66 Winterswijk, Forum voor Democratie Doetinchem,  
Berkellandse Burgerpartij, OLW Oost Gelre, PvdA Berkelland, PvdA Oost Gelre, PvdA Winterswijk, SP Doetinchem, VVD Doetinchem 
De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 171 stemmen. 
Afwezig Achterhoek Board: Peter van t Hoog, gedeputeerde Gelderland 
De vergadering is terug te kijken via www.8rhk.nl / Achterhoek Raad 
 
 Onderwerp Besluit 

 
Toezeggingen / bijzonderheden Stemming 

1. Opening, 
welkomstwoord, 
vaststelling 
agenda en 
mededelingen 

De agenda werd ongewijzigd vastgesteld. 
 

Voorzitter Boumans heette de Achterhoek 
Raad in een deels nieuwe setting, naar 
aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen 
in maart jl., van harte welkom en gaf aan uit 
te zien naar een prettige samenwerking.  
Er wa
deelnemers aan de vergadering al 

van daaruit hun fracties vertegenwoordigen. 
Voorafgaand aan de vergadering vond een 
informatiemarkt plaats waar de zes 
Thematafels aanwezig waren om in gesprek te 
gaan met leden vanuit alle fracties in de zeven 
gemeenten van de Achterhoek.  
Voor deze genodigden werd ook een 
informatiebijeenkomst over de Regionale 
Woonagenda gehouden. 
 

 

2. Samenwerking 
8RHK 
ambassadeurs en 
herijking 
Achterhoek 
Visie2030  
(Ter informatie en 

 Door mw. Veneman, mw. Koster, dhr. Kok, 
dhr. Tappel en mw. Wilke, allen lid van de 
Achterhoek Board, werd een toelichting 
gegeven op de 8RHK ambassadeurs-
samenwerking en op de onderwerpen die 
spelen bij de verschillende thematafels en dit 
werd ondersteund door een aantal filmpjes. 
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3. Concept 
Besluitenlijst d.d. 
07/03/22 en 
incl. lijst 
toezeggingen, 
moties en 
amendementen 
(Ter bespreking en 
ter besluitvorming) 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Als bijlage zijn 3 informatieve memo
toegestuurd over de 

- voortgang lobby N18  
- stand van zaken Noordelijke aftakking 
- voortgang RegioExpres  

Boardlid Kok beantwoordde vragen over de 
voortgang van de lobby N18 van  
dhr. Porskamp die hij stelde namens VVD 
Achterhoek en dhr. Leemreize (CDA Oost 
Gelre). Dhr. Morren (GroenLinks Berkelland) 
gaf een verklaring af.  
Toegezegd is dat dit onderwerp geagendeerd 
zal worden voor de volgende vergadering op 
26/09/22. 
 

 

4. Toelichting 

Regio Achterhoek 
(jaarrekening 
2021, begroting 
2023).  
(Ter informatie) 
 

 Dhr. Van Dijk, lid Dagelijks Bestuur Regio 
Achterhoek verzorgde een presentatie over de 

 

 
 

ter bespreking) 
 

Er werden vragen gesteld door  
dhr. Op de Weegh en dhr. Van der Graaff die 
beantwoord werden door diverse Boardleden. 
 

5. Vragenronde  Hiervan is geen gebruik gemaakt.  
6. Afsluiting 

 
 

 Voorzitter Boumans dankte eenieder voor de 
inbreng en nodigde de aanwezige leden en 
plaatsvervangers uit om voorafgaand aan een 
afsluitend drankje in het Schaftlokaal, deel te 
nemen aan de test met het digitale 
stemsysteem.  
De data voor de vergaderingen in 2022 zijn: 
26 september en 12 december. 
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Vastgesteld d.d.:  
Voor akkoord: 
 

   
 
Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 
Griffier    Voorzitter 
 
 

LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN (d.d. 23/05/2022) 
 
 Actuele toezeggingen Inhoud 

 
Status  

T1. Achterhoek Raad 13/12/21 
Agendapunt 3.  
Concept Uitvoeringsplan 2022 

Toezegging Boardlid dhr. Knufing: bij de actualisatie van de 
Visie 2030 worden de subdoelen waar nodig geactualiseerd 
en gaan we deze waar mogelijk concretiseren. 

Actualisatie Visie 2030: ter bespreking 
Achterhoek Raad 26/09/22.  

T2. Achterhoek Raad 04/10/21 
Agendapunt 4.  
Stand van zaken N18, stapsgewijze 
uitwerking en realisatie eindbeeld  
 
 
 
Achterhoek Raad 13/12/21 
Agendapunt 3. 
Concept Uitvoeringsplan 2022 / N18 
 
 
 
 
Achterhoek Raad 23/05/22 
Agendapunt 3. 
Informatieve memo Voortgang 
Lobby N18 

Toezegging Boardlid dhr. Kok: De N18 blijft een vast 
onderdeel van de politieke lobby. Met volle kracht 
bestuurlijk en ambtelijk door met de bouwstenen. 
De Achterhoek Raad wordt in ieder geval elk half jaar 

oortgang en als er ontwikkelingen 
zijn, sneller. 
 
Het amendement van VVD en NLOG is ingetrokken door de 
indiener n.a.v. de toezegging van Boardlid dhr. Kok:  
alle acties worden ondernomen om het einddoel in de Visie 
2030 te realiseren. Er wordt ingezet op kansrijke 
bouwstenen die zullen ontstaan. Het einddoel is helder;  
2x2 rijstroken met 100 km met ongelijkvloerse kruisingen.  
 
Toezegging Boardlid dhr. Kok: Dit onderwerp zal 
geagendeerd worden voor de volgende vergadering op 
26/09/22. 
 

Elk half jaar de Achterhoek Raad 
informeren over de voortgang van de lobby 
om te komen tot het einddoel zoals 
benoemd in de Visie 2030, of zoveel eerder 
als er ontwikkelingen zijn. 
 
T.b.v. de vergadering van 23/05/22 is de 
informatieve memo Voortgang lobby N18 
toegestuurd en ter vergadering besproken. 
 
Ook gepland ter bespreking in de 
Achterhoek Raad van 12/12/22.  
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T3. Achterhoek Raad 04/10/21 
Agendapunt 3. 
Vragenronde 
 

RES bespreken in de Achterhoek Raad.  
Dhr. Klein Tank heeft aangegeven bij de Agendacommissie 
dat de PvdA Achterhoek het gewenst blijft vinden de RES 

 
Gelet op de Corona-ontwikkelingen, kunnen zij zich 
voorstellen dat dit op een later moment na 13/12/21, in 
een aparte sessie wordt besproken.  
 

Afgewacht wordt wat de PvdA Achterhoek 
hier in de volgende raadsperiode mee wil. 
 

Nr Actuele moties Inhoud 
 

Status  

 Extra Achterhoek Raad 24/01/22 
Agendapunt 2. 
Ontwikkelingen Noordtak 

Motie 2022-M1 -variant door de 
, unaniem aangenomen. 

 
Draagt de Board op; 

 Om in samenwerking met de Achterhoekse 
gemeenten alles in het werk te stellen om een 
mogelijke Noordtak-variant door de Achterhoek ter 
discussie te stellen en zo nodig te voorkomen. 

 Dit signaal krachtig en consequent te blijven 
uitdragen en komend jaar de Achterhoek Raad hier 
eens per kwartaal over te rapporteren. 

 De motie onder de aandacht te brengen van 
provincie Gelderland, politieke fracties in de 
Tweede Kamer en leden van het kabinet; 

 

De motie is op 28/01/22 onder de aandacht 
gebracht van provincie Gelderland, politieke 
fracties in de Tweede Kamer en leden van 
het kabinet, ook het AB is hierover 

 
 
Vervolgbespreking heeft plaatsgevonden in 
de Achterhoek Raad van 7 maart a.d.h.v. 

trategie  
 
1 x per kwartaal informeren Achterhoek 
Raad over voortgang; ter discussie stellen 
en zo nodig voorkomen Noordtak-variant 
door de Achterhoek. Vergaderingen d.d. 
23/5, 26/9, 12/12. 
 
T.b.v. de vergadering van 23/05/22 is de 
informatieve memo Stand van zaken 
Noordelijke aftakking toegestuurd. 

Nr Actuele amendementen Inhoud 
 

Status  

    
 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-. 


