
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 17 maart
Volgnummer : 4

Onderwerp :   Zienswijze Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de gemeentelijke zienswijze

Aanleiding

Bij haar brief van 28 januari 2016 verzoekt het Algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de aangesloten 
gemeenten hun zienswijzen te geven over de opgestelde Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020. 
In de raadsrotonde van 18 februari 2016 heeft de Regio Achterhoek in samenwerking met de Stuurgroep van 
Achterhoek 2020 een presentatie gegeven over deze uitvoeringsagenda. Vervolgens heeft er tussen de 
aanwezige raadsleden, de regiovertegenwoordigers en wethouder Kuster een informatie-uitwisseling 
plaatsgevonden.
In aansluiting hierop hebben de raadsfracties hun inbreng ten aanzien van de op te stellen gemeentelijke 
zienswijze ingediend. Op basis hiervan is een concept-zienswijze opgesteld. Deze zienswijze treft u bijgaand 
aan. Gelet op de afgesproken deadline dient u in de raad van 17 maart de zienswijze vast te stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt

 het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek wordt in staat gesteld de Uitvoeringsagenda 2.0 
Achterhoek 2020 verder af te ronden;

 De focus en de programmalijnen van de Uitvoeringsagenda 2.0 zijn duidelijk. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De zienswijze is opgesteld aan de hand van de inbreng van alle zes de raadsfracties. De zienswijze 
beoogt een goede weerslag te zijn van deze inbreng. 

Kosten, baten, dekking

In deze fase niet aan de orde.

Uitvoering

Planning
 17 maart 2016: vaststelling zienswijze (uiterlijk 18 maart naar AB Regio)
 Maart 2016: vaststelling Uitvoeringsagenda 2.0 door Algemeen Bestuur Regio
 April 2016: vaststelling Uitvoeringsagenda 2.0 door gemeenteraden
 April 2016: aanbieden Uitvoeringsagenda aan provincie (meenemen bij behandeling Voorjaarsnota)

Communicatie/participatie
Via regiokanalen

Evaluatie/verantwoording
In het kader van bestuursrapportages

M.J. Aalbers S.P.M. de Vreeze
Plv. griffier wnd. burgemeester



Raadsvergadering d.d.17 maart 2016

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


