
 

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 23e wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 24e wijziging 

artikel luidende: artikel gaat luiden 

1 sub c Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland; 

1 sub c Gedeputeerde staten: de commissaris van de Koning en de 

gedeputeerden van de provincie Gelderland zoals bedoeld in 
artikel 34 lid 1 van de Provinciewet; 

1 sub d algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 

12 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

1 sub d Gedeputeerde: de gedeputeerde zoals bedoeld in artikel 35 lid 1 

van de Provinciewet; 

1 sub e dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 12 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

1 sub e Algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 

12 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
1 sub f voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 12 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen; 
1 sub f Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 12 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

1 sub g Wet: de op 1 januari 1985 in werking getreden Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zoals deze sindsdien is 
gewijzigd; 

1 sub g Voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 12 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen; 

  1 sub h Wet: de op 1 januari 1985 in werking getreden Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zoals deze sindsdien is 
gewijzigd; 

  1 sub i Raden van de gemeenten: gemeenteraden zoals bedoeld in 
artikel 7 van de Gemeentewet; 

  1 sub j Lid van de gemeenteraad: raadslid zoals bedoeld in artikel 8 van 

de Gemeentewet; 

  1 sub k College van burgemeester en wethouders: de burgemeester en 
de wethouders zoals bedoeld in artikel 34 lid 1 van de 

Gemeentewet; 

  1 sub l Burgemeester: de burgemeester zoals bedoeld in artikel 61 lid 

van de Gemeentewet. 

  1 sub m Wethouder: de wethouder zoals bedoeld in artikel 35 lid 1 van 
de Gemeentewet. 

  1 sub n Fractie: groepering van één of meerdere gemeenteraadsleden in 

één gemeenteraad.  

  1 sub o Raadslid-opvolger: een kandidaat-gemeenteraadslid welke niet 

is benoemd, maar wel op een kandidatenlijst heeft gestaan zoals 

bedoeld in artikel H 6 lid 1 van de Kieswet. 
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3  Artikel 3: Doelstelling 
Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied 
van: 

- lobby; 
- subsidies; 

- grensoverschrijdende samenwerking; 

- economische ontwikkeling en arbeidsmarkt; 
- mobiliteit; 

- ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting; 
- leefbaarheid en voorzieningen; 

3 Artikel 3: Doelstelling en taken 
1. Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied 
van: 

 
 Economische ontwikkeling, en specifiek op het gebied 

van: 
- Smart werken & Innovaties 

- Onderwijs & Arbeidsmarkt 
 Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, en specifiek 

op het gebied van: 

- Vastgoed & Woningmarkt  



 

- zorg en welzijn; 
- jeugd en onderwijs; 

- cultuur; 
- recreatie en toerisme; 

- milieu en afval; 

- natuur; 
 

zulks met in achtneming van hetgeen in deze regeling nader is 
bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de 

Regio Achterhoek. 

 Mobiliteit & Bereikbaarheid  

 Zorginnovaties 

 Circulaire economie & Energietransitie 

 Milieu en afval (beheerstaken); 

 Natuur; 

 Lobby; 

 (het verwerven van) Subsidies; 

 Grensoverschrijdende samenwerking, met name gericht 

op Duitsland 
 

2. Regio Achterhoek voert daarbij in ieder geval de volgende 
taken uit: 

 de profilering van de Achterhoek; 

 het vertegenwoordigen van de overheid in de regionale 

samenwerking met andere partijen zoals de 
ondernemers en maatschappelijke organisaties; 

 de nazorg en overdracht van de regionale stortplaatsen; 

 

3. Het algemeen bestuur kan een inhoudelijke kader voor taken 
ter behartiging van de in lid 1 bedoelde belangen vaststellen. 

Zulks met in achtneming van hetgeen in deze regeling nader is 
bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van 

Regio Achterhoek. 

5 1. De taken omvatten in ieder geval: 
a. lobby; 

b. het verwerven van subsidies; 
c. de profilering van de Achterhoek; 

d. het bevorderen van de grensoverschrijdende 

samenwerking; 
e. het vertegenwoordigen van de overheid in de 

regionale samenwerking met andere partijen 
zoals de ondernemers en maatschappelijke 

organisaties; 

f. de nazorg en overdracht van de regionale 
stortplaatsen; 

 [VERVALLEN] 



 

g. de uitvoering van de budgetbeherende taken en 
bevoegdheden op grond van het Besluit 

woninggebonden subsidies. 
2. Het algemeen bestuur kan een inhoudelijke kader voor taken 

ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen 

vaststellen. 

6  Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5 genoemde 

taken, komen aan de bestuursorganen van Regio Achterhoek de 
daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe, zoals deze 

voortvloeien uit het Besluit woninggebonden subsidies en de 

Leemtewet Stortplaatsen. 

6 Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 

taken, komen aan de bestuursorganen van Regio Achterhoek de 
daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe, zoals deze 

voortvloeien uit de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (voorheen 

Leemtewet Stortplaatsen). 
7 lid 1 Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en de leden. 

 

7 lid 1 Het algemeen bestuur bestaat uit de leden. Elke gemeente is in 

het algemeen bestuur vertegenwoordigd met één lid. 

7 lid 2 Elke gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd 
met één lid. 

7 lid 2 De raden van de gemeenten wijzen uit hun midden, hun 
voorzitter daarbij inbegrepen en uit de wethouders, één lid van 

het algemeen bestuur aan. 

7 lid 3 De raden van de gemeenten wijzen uit hun midden, de 
voorzitter inbegrepen en uit de wethouders, een lid van het 

algemeen bestuur aan. De gemeente, waaruit de voorzitter van 
de Regio voortkomt, wijst naast de voorzitter nog een ander lid 

aan. 

7 lid 3 Tegelijk met de aanwijzing van het lid als bedoeld in het tweede 
lid, wijzen de raden een plaatsvervangend lid aan. 

7 lid 4 Tegelijk met de aanwijzing van het lid als bedoeld in het derde 
lid, wijzen de raden een plaatsvervangend lid aan. 

7 lid 4 Het plaatsvervangende lid heeft in het algemeen bestuur de 
stem die toegewezen is aan het lid dat hij vervangt. 

7 lid 5 Het plaatsvervangende lid heeft in het algemeen bestuur de 

stem die toegewezen is aan het lid dat hij vervangt. 

7 lid 5 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar 

met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege de Regio 
aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met “ambtenaar” worden 

voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld: zij die in dienst 
van Regio Achterhoek op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 

recht werkzaam zijn. 

7 lid 6 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar 
met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege de Regio 

aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met “ambtenaar” worden 

voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld: zij die in dienst 
van de Regio Achterhoek op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht werkzaam zijn. 

 [VERVALLEN] 

9 lid 4  De voorzitter heeft geen stemrecht in het algemeen bestuur. 9 lid 4 De voorzitter heeft stemrecht in het algemeen bestuur. 



 

12 lid 2 De leden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen 
bestuur uit zijn midden aangewezen, met dien verstande, dat 

per gemeente niet meer dan een lid in het dagelijks bestuur 
zitting heeft. 

12 lid 2 De leden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen 
bestuur uit zijn midden aangewezen. 

16 Lidmaatschap 16 Benoeming 

16 lid 4 De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Indien hij of zij 
lid blijft van het algemeen bestuur, vervalt de benoeming van 

het tweede lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 

7, derde lid. 
 

16 lid 4 De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen.  
 

17 lid 3 …hem/haar… 17 lid 3 …hem… 

22 lid 2 Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen 

verklaring van geen bezwaar van de raden van elk der 
gemeenten. 

22 lid 2  Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid dan nadat de raden van 

de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte 
zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 

bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. 

   Hoofdstuk VIIIa: Achterhoek Raad 

  22a Instelling en samenstelling 
1. Er is een Achterhoek Raad welke bestaat uit leden. 

2. Er zijn zoveel leden als er fracties in de gemeenteraden 
vertegenwoordigd zijn.  

3. De voorzitter van Regio Achterhoek is voorzitter van de 
Achterhoek Raad. De voorzitter is geen lid van de 

Achterhoek Raad. 

  22b Lidmaatschap 
De leden worden door de fracties uit hun midden aangewezen, 

waarbij elke fractie die in een gemeenteraad is 

vertegenwoordigd één lid aanwijst, en indien mogelijk één 
plaatsvervangend lid uit dezelfde fractie. 

  22c Terugtreding en ontslag 
Wanneer het lid niet langer gemeenteraadslid is, eindigt zijn 

lidmaatschap van de Achterhoek Raad. 

  22d Plaatsvervanging 
1. Bij verhindering of ontstentenis van het lid, treedt diens 

plaatsvervanger in zijn plaats. 

2. Bij verhindering, ontstentenis of ontbreken van het 
plaatsvervangend lid, kan het lid vervangen worden 



 

door een tweede plaatsvervangend lid, welke 
aangewezen wordt door de fractie wiens lid verhinderd 

was.  
3. Deze tweede plaatsvervanger dient raadslid of raadslid-

opvolger te zijn van een gemeenteraad wiens gemeente 

deelneemt aan Regio Achterhoek. 

  22e Taken en bevoegdheden 

De Achterhoek Raad geeft inhoudelijk richting aan de 
samenwerking in de Achterhoek. Daartoe is de Achterhoek Raad 

ten minste bevoegd tot: 

 
a. het instemmen met de beleidsinhoudelijke 

meerjarenvisie van Regio Achterhoek; 
b. het instemmen met de beleidsinhoudelijke jaarplannen 

van Regio Achterhoek; 

c. het indienen van moties en het amenderen van 
voorstellen aangaande de meerjarenvisie en 

jaarplannen; 
d. het benoemen van leden en plaatsvervangende leden in 

de Achterhoek Board. 

  22f Begrenzing bevoegdheid Achterhoek Raad 
De Achterhoek Raad treedt niet in zaken waarin een ander 

orgaan bevoegd is, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming 
van dat orgaan. 

  22g Beraadslaging  

1. De Achterhoek Raad vergadert ten minste driemaal per 
jaar, voorts indien twee gemeenteraden daartoe 

verzoeken en voorts indien de Achterhoek Board dit 
verzoekt.  

2. Er wordt gestemd met gewone meerderheid van 

stemmen. Stemmen geschiedt op basis van van 
stempunten. 

3. Elk lid heeft zoveel stempunten als de fractie(s) die hij 
vertegenwoordigt, raadsleden kent in zijn 

gemeenteraad.  

 

   Hoofdstuk VIIIb: Achterhoek Board 



 

  22h Instelling en samenstelling 
1. Er is een Achterhoek Board. 

2. In de Achterhoek Board zitten vertegenwoordigers 
vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en 

het bedrijfsleven. 

3. De Achterhoek Board bestaat uit tien leden en de 
voorzitter. De voorzitter van Regio Achterhoek is de 

voorzitter van de Achterhoek Board. 
4. Drie leden zijn afkomstig uit het lokale bestuur wier 

gemeenten deelnemen aan Regio Achterhoek. 
5. Eén lid is afkomstig uit het provinciebestuur in wiens 

provincie Regio Achterhoek zijn werkgebied heeft. 

6. Drie leden zijn afkomstig uit maatschappelijke 
organisaties welke hun werkgebied hebben in de regio 

Achterhoek. 
7. Drie leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven welke hun 

werkgebied hebben in de regio Achterhoek. 

8. De Achterhoek Board wijst uit zijn midden twee 
vicevoorzitters aan, waarvan één lid is namens 

maatschappelijke organisaties en één lid is namens het 
bedrijfsleven.  

9. De Achterhoek Board kent een collegiale 
verantwoordelijkheid. 

  22i Lidmaatschap namens lokaal bestuur 

1. Het algemeen bestuur draagt drie kandidaat-leden voor. 
2. De kandidaat-leden zijn wethouders uit de gemeenten 

die deelnemen aan Regio Achterhoek. 

3. De kandidaat-leden en kandidaat-plaatsvervangers zijn 
geen van allen wethouders uit dezelfde gemeente. 

  22j Lidmaatschap namens provinciebestuur 
1. Het college van de Gedeputeerde staten van de 

provincie Gelderland draagt één kandidaat-lid voor. 

2. Het kandidaat-lid is gedeputeerde in de provincie 
Gelderland.  

  22k Lidmaatschap namens maatschappelijke organisaties 



 

1. Achterhoekse woningbouwcorporaties ACO, het 
onderwijs en de zorginstellingen werkzaam in de 

Achterhoek dragen ieder één kandidaat-lid voor. 
2. De kandidaat-leden zijn bestuurders of directeuren van 

een instelling of organisatie. 

  22l Lidmaatschap namens bedrijfsleven 
1. Brancheorganisaties VNO-NCW Achterhoek, MKB-Midden 

en SIKA dragen ieder één kandidaat-lid voor. 
2. De kandidaat-leden zijn bestuurders of directeuren van 

een bedrijf. 

  22m Benoeming leden Board 
Leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de 

Achterhoek Raad. 

  22n Terugtreding en ontslag 
1. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag 

wordt meegedeeld aan de Achterhoek Raad, het 
algemeen bestuur en aan degene die het lid heeft 

voorgedragen.  

2. Degene die het lid heeft voorgedragen, heeft de 
bevoegdheid om dit door hem voorgedragen lid te 

ontslaan. 
3. Wanneer het lid namens de overheid zoals bedoeld in 

artikel 22h lid 4 en 5, niet langer wethouder 

onderscheidenlijk gedeputeerde is, vervalt zijn 
lidmaatschap van de Achterhoek Board. 

  22o Duur zittingstermijn leden 
1. De benoeming geschiedt voor de duur van vier jaren. 

2. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor nog eens vier 

jaren, indien degene die het lid heeft voorgedragen 
daarmee instemt.  

3. De termijnen zijn persoonsgebonden en vangen aan bij 
benoeming als lid of plaatsvervangend lid.  

  22p Plaatsvervanging 

1. Degene die het kandidaat-lid voordraagt, draagt tevens 
een kandidaat-plaatsvervanger voor. 



 

2. De bepalingen die betrekking hebben op de (kandidaat-
)leden, zijn ook van toepassing op hun (kandidaat-

)plaatsvervangers. 
3. Bij verhindering of ontstentenis van het lid, dan wel 

wanneer artikel 22n van toepassing is, treedt de 

plaatsvervanger in zijn plaats. 
4. Indien het voorgaande lid van toepassing is vanwege 

een structurele situatie, treedt het plaatsvervangend lid 
permanent in de plaats van het lid.  

5. Wanneer zowel het lid als het plaatsvervangend lid 
verhinderd is, dan wel wanneer artikel 22n van 

toepassing is, kan degene die deze leden als kandidaat-

lid heeft voorgedragen overgaan tot schriftelijke of 
mondelinge vertegenwoordiging door een ander dan het 

lid en het plaatsvervangend lid, waarbij de bepalingen 
van artikel 22h tot en met 22o van overeenkomstige 

toepassing zijn.  

  22q Taken en bevoegdheden 
De Achterhoek Board geeft inhoudelijk uitvoering aan de 

samenwerking in de Achterhoek.  
Derhalve heeft de Board ten minste als taken: 

 

a. De voorbereiding van de beleidsinhoudelijke 
meerjarenvisie van Regio Achterhoek. 

b. De voorbereiding van de beleidsinhoudelijke jaarplannen 
van Regio Achterhoek. 

c. Het bewaken van de voortgang en de resultaten van de 

beleidsinhoudelijke jaarplannen zoals deze worden 
uitgevoerd door de Thematafels. 

d. De voorbereiding van beraadslaging en bijeenkomsten 
van de Achterhoek Raad. 

  22r Begrenzing bevoegdheid Board 

De Achterhoek Board treedt niet in zaken waarin een ander 
orgaan bevoegd is, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming 

van dat orgaan. 
 

 



 

 
 

 

  22s Beraadslaging 
1. De Achterhoek Board vergadert ten minste viermaal per 

jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste 
twee leden dit nodig oordelen. 

2. Er wordt gestemd met een gewone meerderheid van 
stemmen.  

3. De voorzitter heeft geen stemrecht. 

   Hoofdstuk VIIIc: Achterhoek Thematafels 

  22t Samenstelling 
1. De Achterhoek Board stelt Achterhoek Thematafels in. 

Een Thematafel is specifiek gericht op één van de 
gemeenschappelijke onderwerpen zoals genoemd in 

artikel 3 van deze regeling. 
2. Een Thematafel kent vertegenwoordigers vanuit de 

overheid, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven. 
3. Per Thematafel is er één voorzitter en één 

vicevoorzitter. De voorzitter en de vicevoorzitter 
vertegenwoordigen niet beide de overheid, of de 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.  

4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter, dan 
wel wanneer artikel 22w van toepassing is, treedt de 

vicevoorzitter in zijn plaats.  
5. Indien het voorgaande lid van toepassing is vanwege 

een structurele situatie, treedt de vicevoorzitter 
permanent in de plaats van de voorzitter.  

6. Een Thematafel kent ambtelijke ondersteuning vanuit 

Regio Achterhoek.  

  22u Voorzitter van de Thematafel 

1. De personen welke deelnemen aan een Thematafel 

kiezen uit hun midden een voorzitter en de 
vicevoorzitter van de Thematafel. 

  22v Bezetting Thematafel 



 

1. De voorzitter van de Thematafel nodigt, met 
inachtneming van artikel 22t lid 2 en de navolgende 

leden 2 en 3, die personen uit wiens aanwezigheid hij 
opportuun acht om de taken zoals bedoeld in artikel 22y 

uit te kunnen voeren.  

2. De voorzitter nodigt per gemeente één wethouder uit. 
Gemeenten zijn niet verplicht om deel te nemen aan 

een Thematafel.   
3. Ook de voorzitter van de Achterhoek Board kan 

personen uitnodigen voor deelname aan een 
Thematafel. 

  22w Terugtreding en ontslag 

1. Een (vice)voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. 
Het ontslag wordt meegedeeld aan de Achterhoek 

Board.  

2. De Achterhoek Board heeft de bevoegdheid om een 
(vice)voorzitter te ontslaan. 

  22x Duur zittingstermijn (vice)voorzitter Thematafel 
1. De benoeming geschiedt voor de duur van vier jaren. 

2. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor nog eens vier 

jaren. 
3. De termijnen zijn persoonsgebonden en vangen aan bij 

de benoeming als (vice)voorzitter. 

  22y Taken en bevoegdheden 
Een Thematafel geeft in opdracht en onder aansturing van de 

Achterhoek Board, conform artikel 22t lid 1, inhoudelijk 
uitvoering aan de samenwerking in de Achterhoek op de 

specifieke onderdelen waarvoor zij in het leven geroepen is. 
Derhalve heeft een Thematafel ten minste als taken: 

 

a. De uitvoering van de beleidsinhoudelijke jaarplannen 
van Regio Achterhoek. 

b. Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de voorbereiding 
van de beleidsinhoudelijke meerjarenvisie en 

jaarplannen van Regio Achterhoek. 

c. De inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten van de 
Achterhoek Raad en het informeren van leden van de 



 

Achterhoek Raad over ontwikkelingen ter zake van de 
werkzaamheden van de Thematafel. 

  22z Begrenzing bevoegdheid Thematafel 

Een Thematafel treedt niet in zaken waarin een ander orgaan 
bevoegd is, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van dat 

orgaan. 

  22aa Beraadslaging 

1. De Thematafels vergaderen ten minste viermaal per jaar 

en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.  
2. Er wordt gestemd met een gewone meerderheid van 

stemmen.  
3. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben stemrecht. 

25 1. Het dagelijks bestuur besluit omtrent benoeming en 

ontslag van de secretaris.  
2. Het dagelijks bestuur beslist omtrent de schorsing van 

de secretaris. 
3. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks 

bestuur, de voorzitter en de commissies in alles wat de 

hen opgedragen taak betreft terzijde. 
4. Door de secretaris worden alle stukken, die van het 

algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur uitgaan, 
mede ondertekend. 

5. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een 

instructie vast. 
6. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen 

bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig. 
7. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis 

vervangen op de door het dagelijks bestuur te stellen 
wijze. 

25 1. Het dagelijks bestuur besluit omtrent benoeming, 

schorsing en ontslag van de secretaris.  
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks 

bestuur, de voorzitter en de commissies in alles wat de 
hen opgedragen taak betreft terzijde. 

3. Door de secretaris worden alle stukken, die van het 

algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur uitgaan, 
mede ondertekend. 

4. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een 
instructie vast. 

5. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen 

bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig. 
6. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis 

vervangen op een door het dagelijks bestuur vast te 
stellen wijze. 

34 Evaluatie samenwerking binnen de Regio Achterhoek 

Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks het functioneren van de 
Regio Achterhoek, middels een voortgangsrapportage, in het 

algemeen bestuur aan de orde. 

34 Evaluatie samenwerking binnen Regio Achterhoek 

Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks het functioneren van Regio 
Achterhoek in het algemeen bestuur aan de orde. 

 


