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Geacht Algemeen bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 28 januari 2016 hebben wij de Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 

2020 besproken. Wij constateren dat de gevolgen van krimp een energieke benadering behoeft. In 

grote lijn kunnen wij instemmen met deze uitvoeringsagenda. Op  een aantal punten hebben wij 

opmerkingen. Die hebben wij hieronder verwoord. 

Strategische focus

Het aanbrengen van een focus op de bestaande uitvoeringsagenda is een belangrijke stap in de 

huidige ontwikkelingen. De keuze die daarin wordt gemaakt, het versterken van de economie vanuit 

de bestaande maakindustrie, wordt van harte ondersteund.

 Wij begrijpen de gedachte om duidelijke keuzes te maken, immers wie niet kiest wordt niet 

gekozen. Door de aandacht te concentreren op de sterke punten van onze regio wordt echter 

ook aanvaard dat er zwakke punten blijven bestaan. Ons inziens mogen er, door het maken 

van keuzes, geen onevenredige nadelen optreden voor deze zwakke punten. Te denken valt 

aan de problematiek rondom de leefbaarheid in kleine kernen.

Het is van belang dat de regio zich met deze focus naar buiten toe sterk moet profileren. Wij als raad 

vinden dat deze profilering nog onvoldoende aanwezig is. Dit zien wij onder andere terug in de 

moeizame ontwikkelingen rondom de lobby van bereikbaarheid. Zeker digitale bereikbaarheid is voor 

een Smart Industry regio van levensbelang.

Wij zien graag dat er een sterke ambassadeur wordt benoemd welke actief de innovatieve Achterhoek 

op de kaart zet in de provincie, Nederland, Duitsland en de rest van Europa. Een lobbyist die de 

investering meer dan waard is. 
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Programmalijnen

Smart Werken met onder andere haar cross-overs richting Zorg, Bio-based industry en Onderwijs met 

daaraan gekoppeld twee belangrijke randvoorwaardelijke thema’s Wonen en Bereikbaarheid zijn in de 

basis logische keuzes behorende bij de demografische ontwikkelingen. Enkele opmerkingen:

 Wij constateren dat de Achterhoek nog veel ruimte heeft op bestaande industrieterreinen. Wij 

missen in de Uitvoeringsagenda een visie op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en 

pleiten ervoor om ook hier actief op in te zetten.

 Er is in de regio meer behoefte aan onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van de huidige 

en toekomstige ontwikkelingen in de maakindustrie. Er dient actief beleid gevoerd te worden 

op de kwaliteit van het bestaande onderwijs en realisatie van nieuwe modules en opleidingen.

 Het versterken van toerisme in de Achterhoek middels het investeren in bijvoorbeeld  

landschap en natuur zien wij graag terug in de Uitvoeringsagenda.

 Mede in het licht van de demografische ontwikkelingen (krimp op arbeidsmarkt, leegstand 

etc.) biedt de huidige toestroom van relatief hoogopgeleide statushouders onze regio diverse 

kansen. Wij vinden het een gemiste kans dat hierover niets is opgenomen in de 

Uitvoeringsagenda. Een zo snel mogelijk goede integratie van de statushouders is essentieel.

Als raad constateren wij dat er de aankomende jaren veel moet gebeuren. Tegelijkertijd zijn de gelden 

die vanuit de provincie beschikbaar worden gesteld onvoldoende toereikend om aan alle opgaven te 

voldoen. Er dienen prioriteiten gesteld te worden. 

 Er is behoefte aan duidelijke procesafspraken en toetsingskaders. Het moet duidelijk zijn hoe 

de prioritering verloopt,  wie welke beslissing neemt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een 

beslisboom zou daarvoor een juist middel zijn.

 De toetsingskader dient in lijn te liggen met de provinciale kerntaken. Graag zien wij ook terug 

dat ‘grensoverschrijdende samenwerking’ en ‘duurzaamheid’ als toetsingscriteria worden 

opgenomen in alle programmalijnen en projecten.

 Als raad geven wij u mee dat investeringen in goede digitale en fysieke bereikbaarheid (A18, 

dubbel spoor en glasvezel) essentieel zijn voor de Achterhoek. Dit verdient dan ook de 

hoogste prioriteit.

Overig

Aanvullend op de focus en de programmalijnen hebben wij nog de volgende opmerkingen. 

 Regionaal wordt weliswaar veel samengewerkt. Tegelijkertijd blijft er, mede gezien de 

demografische ontwikkelingen en krimpende budgetten, te veel lokaal gedacht worden. Dit is 

bijvoorbeeld zichtbaar is in het sociaal domein. Als raad willen wij u aandacht vragen omtrent 

het intensiveren van de gemeentelijke samenwerking. Verschillende initiatieven in den lande 

kunnen daar als voorbeeld voor dienen. 

 De strategische focus, de profilering en programmalijnen mogen meer ‘out of the box’ zijn. In 

de profilering is bravoure gewenst, een gewaagd majeur project met landelijke aanzien is 

nodig om de regio een sterke impuls te geven.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er behoefte aan zijn, dan zijn wij 

bereid om onze zienswijze toe te lichten. Graag blijven wij op de hoogte van de verdere 

processtappen.

Met vriendelijke groet, 

Namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek,

De heer M. Looman De heer S. de Vreeze

Plv. griffier wnd. burgemeester


