
Regio Achterhoek
Terborgseweg 21
7001 GM DOETINCHEM

Uw kenmerk: Verzenddatum:
Ons kenmerk:

Onderwerp: Doorontwikkeling Regio Achterhoek/zienswijze

Bezoekadres:

Postbus 42

7080 AA Gendringen

Telefoon: (0315) 292 292

Fax: (0315) 292 293

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl

Bezoekadres:

Staringstraat 25, Gendringen

Postbus 42

7080 AA Gendringen

Telefoon: (0315) 292 292

Fax: (0315) 292 293

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/


Geacht algemeen bestuur, 

Met deze brief willen wij graag een zienswijze inbrengen op de door u ingebrachte stukken van 26 april 2018
Zaaknummer : 1342800/WSt/IvdH.

De doorontwikkeling van de Regio Achterhoek heeft de achterliggende periode veel aandacht gekregen van 
de bestuurders van de Achterhoekse gemeenten en de andere O’s.
Wij ervaren met elkaar dat er veel draagvlak is om een impuls te geven aan de door ontwikkeling. Alle 
stukken die samen met u zijn opgesteld en ter beschikking zijn gesteld aan de gemeenteraden bieden een 
positieve blik op de samenwerking in de Achterhoek. We gaan er van uit dat de nieuwe organisatiestructuur 
tot goede resultaten leidt.
Onze raad heeft in de vergadering van 7 juni j.l. besloten,

1. In te stemmen met voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking zoals 
geformuleerd in Bijlage I ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ versie 11 april 2018; 

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling,  resulterend in 
de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24e wijziging).

Onze zienswijze:
1. Wij stellen een extra budget voor de regio Achterhoek ter beschikking  in 2018 van € 35.000 met het 

verzoek expliciet een verantwoording in uw jaarrekening over deze extra bijdrage op te nemen. 
Daarnaast zijn we bereid om  structureel voor 2019 e.v.  € 73.500 extra ter beschikking te stellen 
mits u daarvoor een gedegen begroting 2019-2022 voorlegt.

2. Wij willen het effect van deze nieuwe werkwijze goed monitoren. Daarom zullen we, mede op 
verzoek van de raad  in het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek het voorstel inbrengen voor  
het laten uitvoeren van een permanente monitoring en bijstelling vanaf de start van de nieuwe 
werkwijze met aan het einde van het eerste jaar na de start een onafhankelijke evaluatie van de 
nieuwe werkwijze.

3. Daarnaast zullen we het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek het voorstel doen om de 
gewijzigde WGR aan te passen aan de wettelijke kaders indien het ministerie van BZK niet in kan 
stemmen met de voorgestelde nieuwe opzet van de gewijzigde WGR.

Het als bijlage bijgevoegde collegevoorstel en het als bijlage bijgevoegde raadsvoorstel zijn de onderleggers 
voor deze zienswijze. 

Met vertrouwen kijken we de nieuwe ontwikkelingen in de Regio Achterhoek tegemoet.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk
secretaris burgemeester

 


