
 

 

 

Aan de Wethouders in het POHO overleg sociale domein Regio Achterhoek 

Ter kennisneming aan de voorzitter van de Regio Achterhoek, de heer T. van Beem, 

en de gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, 

Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 

 

Achterhoek, 14 november 2013. 

Geachte wethouders, 

Om te zeggen dat door de transities veel op de gemeenten afkomt, is een 

understatement. Onze Achterhoekse gemeenten trekken samen op om aan deze 

nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Er zijn al heel wat stappen gezet en er 

zullen nog heel wat nieuwe stappen volgen. In het POHO-overleg probeert u als 

wethouders samen tot één standpunt te komen. Deze wordt dan voorgelegd aan de 

afzonderlijke gemeenteraden die de besluiten nemen. Ook worden beslissingen 

genomen op het uitvoerend vlak wat voorbehouden is aan de colleges. Deze worden 

vervolgens gecommuniceerd met de raden. 

Wij als leden van de CDA fracties van onze acht gemeenten constateren in ons 

gezamenlijk overleg dat er nogal verschillen zijn  in de informatie die aan de diverse 

gemeenten wordt verstrekt en het moment waarop dit gebeurt.  Door de 

ingewikkeldheid van de materie ontstaat dan vaak ruis op de lijn. Mede door de 

telkens wijzigende kabinetsplannen verwachten wij dat U ook in 2014 nog vaak in 

POHO verband beleid zult maken c.q. wijzigen. 

Om die redenen willen onze CDA fracties U als wethouders oproepen om in 2014 

vanuit het POHO-overleg periodiek gezamenlijke informatieavonden voor raadsleden 

van de acht Achterhoekse gemeenten te houden. Voordelen: het is efficiënt,  U 

spreekt uit één mond en raadsleden leren van ervaringen in andere gemeenten. Ook 

kan in zulke bijeenkomsten een vooruitblik gegeven worden op de volgende te 

nemen stappen. 



Graag zouden wij van U op korte termijn  inzage willen vragen in de agenda’s van de 
komende POHO-vergaderingen om te beoordelen of er een onderwerp wordt 

behandeld waarover wij gezamenlijk geïnformeerd willen worden. 

Graag ontvangen wij van U als wethouders een reactie op ons voorstel. Ook horen 

wij graag de mening van onze collega partijen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens de CDA fracties, de leden van de regionale werkgroep gemeenteraadsleden 

CDA-sociale domein   

Rob Berns  gemeente Montferland 

Liesbeth Berens gemeente Doetinchem  

Peter van de Wardt/Ans Aalbers gemeente Oude IJsselstreek 

Hessel Wijngaard gemeente Bronckhorst 

Martin  Bouwmeesters gemeente Berkelland 

Jos Wessels/Freek Diersen gemeente Aalten. 

Tom de Graaff  gemeente Winterswijk 

Carla Heming gemeente Oost Gelre 

 

Contactadres:  Jos Wessels, Roelvinkstraat 50, 7126 BS Bredevoort 

   Jos.wessels.bredevoort@gmail.com  
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