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Onderwerp

: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Geacht college,
Vanaf september 2013 is onder voorzitterschap van mw. L. Spies hard gewerkt aan de
uitvoeringsagenda Achterhoek. Deze uitvoeringsagenda is een aanscherping en concretisering
van de Achterhoek Agenda 2020 zoals vastgelegd in het convenant Achterhoek 2020 (d.d.
november 2011). Samen met de vier werkplaatsen van Achterhoek 2020, inwoners en provincie
is er een concrete en goed onderbouwde analyse gemaakt van de hoofdopgaven waar de
Achterhoek voor staat. Op basis van deze analyse kunnen keuzes gemaakt worden voor de
toekomst, zodat we daadkrachtig kunnen werken aan de toekomst van Achterhoek. De
uitvoeringsagenda Achterhoek wordt gepresenteerd en bekrachtigd op de halfjaarlijkse
Achterhoek 2020 avond op 2 juli 2014. Op deze avond zijn alle 3 O’s: Overheid, Ondernemers
en maatschappelijke Organisaties vertegenwoordigt.
Op 7 mei is tijdens de Algemeen Bestuursvergadering –in aanwezigheid van mw. Spies
gesproken over de uitvoeringsagenda Achterhoek en het besluitvormingsproces in de
gemeenten. Geconstateerd is dat de tijd tot 2 juli voor sommige raden te kort is om volgens de
gangbare procedure een formeel besluit te nemen. Maar ook dat het belangrijk is dat voor 2 juli
alle gemeenten zich committeren aan de keuzes die nu voorliggen:
Inhoudelijke inzet op de drie hoofdopgaven in de uitvoeringsagenda, een nieuwe vorm van een
krachtige, nietvrijblijvende en dynamische samenwerking in de vorm van netwerksturing en de
daarbij behorende organisatie en proceskosten. Ook aan de Ondernemers en
maatschappelijke Organisaties is gevraagd om voor 2 juli hun achterban te raadplegen en hun
commitment uit te spreken. Dit om op 2 juli, samen met de ondernemers, maatschappelijke
organisaties, provincie en het ministerie van BZK een handtekening onder de
uitvoeringsagenda te kunnen zetten.
Het gaat dus nu uitdrukkelijk niet om besluitvorming over het projecten en activiteitenoverzicht.
Zoals besproken in het Algemeen Bestuur worden de benodigde (financiële) middelen per
project en op inschrijving (coalitions of the willing) geregeld. Hiervoor worden gescheiden
besluiten aan uw college dan wel raad voorgelegd. Wel geeft het (concept) activiteitenoverzicht
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inzicht in het projecten die uitgevoerd worden of gaan worden. Dit overzicht is dynamisch en
wordt voor 2 juli en daarna verder aangevuld.
Bijgaand ontvangt u een concept (raads)voorstel om binnen uw gemeente te bespreken. Aan
de colleges wordt gevraagd zelf te bepalen op welke wijze zij hun gemeenteraad deze
uitvoeringsagenda willen voorleggen. Het Algemeen Bestuur vraagt uw college om zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 30 juni kenbaar te maken of uw gemeente kan instemmen met de drie
hoofdopgaven in de uitvoeringsagenda, de voorgestelde werkwijze en financiering.
Op hoofdlijnen is uw raad in januari/februari door mw. Spies geïnformeerd over de drie
hoofdopgaven. Op 15 april zijn ook de –nieuwe raadsleden geïnformeerd op de bijeenkomst in
de Radstake.
In de uitvoeringsagenda is ook gekeken naar de huidige structuur. Voorgesteld wordt om de
bestaande en door velen als complex ervaren structuur met werkplaatsen af te schaffen en in te
zetten op een netwerkmodel: Een compacte uitvoeringsorganisatie (bredere stuurgroep
Achterhoek 2020 met onafhankelijk voorzitter en voldoende handelingsruimte om slagvaardig te
kunnen zijn, hoogwaardige ondersteuning per hoofdopgave) en netwerksturing voor de
projecten en (verbindende) activiteiten.
De kosten voor de uitvoeringsorganisatie worden geschat op circa € 300.000, per jaar
(waaronder de kosten voor een onafhankelijk voorzitter). Deze kosten worden in een
verhouding van 80:10:10 verdeeld over de Overheid, Ondernemers en maatschappelijke
Organisaties (conform huidige convenant). De provincie zal het overheidsdeel mede financieren
en ook vanuit het ministerie van BZK zijn hiervoor middelen beschikbaar. De exacte bijdrage
voor de gemeenten is nog niet bekend, maar vooralsnog wordt uitgegaan van ongeveer €
150.000, voor de acht gemeenten gezamenlijk op jaarbasis. Voor 2014 zullen deze kosten
gedekt worden uit de lopende begroting van de Regio Achterhoek. De rol en taak van de Regio
Achterhoek in verhouding tot de nieuwe werkwijze binnen Achterhoek 2020 zal onderwerp van
gesprek zijn tijdens de C8 bijeenkomst van 27 mei a.s. In het najaar zullen we hierover met de
raden in gesprek gaan, waarbij ook de financiering na 2014 aan de orde komt.
Indien dat op prijs wordt gesteld geeft (een lid of de voorzitter van) de stuurgroep graag een
toelichting op de uitvoeringsagenda in uw gemeenteraad.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht uw reactie met belangstelling
voor 30 juni af.
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