
Achterhoek Raad
 
Voor de grote opgaven waar we voor 
staan is bestuurlijke slagkracht nodig. 
Daarom nemen raadsleden uit alle 
Achterhoekse gemeenten deel aan de 
Achterhoek Raad. Samen bepalen zij de 
globale koers voor de Achterhoek. Zo is 
het aan de Raad om in te stemmen met 
de inhoudelijke kaders en thema’s en de 
visie op de regionale samenwerking. De 
afzonderlijke raadsleden functioneren 
daarbij als ‘ambassadeurs’ naar hun 
eigen lokale gemeenteraden. 

De Achterhoek Raad stuurt nadrukkelijk 
aan de voorkant van het proces, door 
het vaststellen van de Achterhoek 
Agenda, de Jaarplannen en de evaluaties 
die door de Achterhoek Board worden 
voorbereid. Het is ook de Raad die 
de leden van de Achterhoek Board 
benoemt, op voordracht van het 
algemeen bestuur van de Regio en de 
achterbannen van de ondernemers en 
de maatschappelijke organisaties.

Achterhoek Thematafels
 
De zes Achterhoek Thematafels zijn 
bestuurlijke werkgroepen die elk een 
thema van de Agenda2030 onder hun 
hoede hebben. De Thematafels leveren 
inhoudelijke bijdragen aan de Agenda2030 
en het Jaarplan en zijn verantwoordelijk 
voor het uitvoeren hiervan. De Thematafels 
informeren de Achterhoek Raad over de 
inhoud en de voortgang. Daarnaast kunnen 
nieuwe initiatieven vanuit de Thematafels 
ontstaan.

Organisatie 
De Achterhoek Thematafels bestaan uit 
vertegenwoordigers van de drie O’s, per Tafel 

minimaal één vertegenwoordiger van elk. 
De eerste keer gebeurt de samenstelling op 
voordracht vanuit de drie O’s, daarna kunnen 
de leden van de Thematafels zelf de verdere 
bezetting bepalen. Het zijn bestuurlijke tafels, 
dus alleen bestuurders of directeuren van 
bedrijven en instellingen en leden van het 
college van burgemeesters en wethouders 
nemen deel aan een Thematafel. 
Elke Thematafel kiest een voorzitter uit 
haar midden; deze krijgt ondersteuning 
van een programmaregisseur en een 
projectmedewerker van Regio Achterhoek. 

Meer informatie over Regio Achterhoek en over de nieuwe samenwerkingsstructuur 
vindt u op http://regioachterhoek.nl
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Achterhoek Board 

De Achterhoek Board bestaat uit 
vertegenwoordigers van de drie O’s en is het 
gezicht van de Achterhoekse samenwerking. 
De Board schakelt voortdurend tussen de 
Achterhoek Raad en de Thematafels. Zo 
bereidt de Board samen met de Thematafels 
de inhoudelijke Agenda2030, de jaarplannen 
en evaluaties voor en bespreekt deze met 
de Achterhoek Raad. De Achterhoek Board is 
verantwoordelijke voor de voorbereiding van 
de bijeenkomsten van de Achterhoek Raad. 
De Board ziet verder toe op de voortgang 
en de terugkoppeling vanuit de Thematafels 
richting de Raad, en omgekeerd. 
Speciale taak van de Achterhoek Board 
is de coördinatie van de lobby en de 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Duitsland. 

Organisatie 
De ondernemers en de maatschappelijke 
organisaties leveren elk drie afgevaardigden 
in de Board. De drie afgevaardigden 
namens de maatschappelijke organisaties 
vertegenwoordigen het onderwijs, de zorg 
en de woningbouwcorporaties in de regio. De 
drie afgevaardigden namens de ondernemers 
vertegenwoordigen VNO-NCW Achterhoek, 
MKB-Midden en SIKA. De overheid levert 
drie wethouders uit alle deelnemende 
gemeenten, plus één gedeputeerde van de 
provincie Gelderland. De leden van de Board 
worden benoemd door de Achterhoek Raad.
De Achterhoek Board wordt, net als de 
Achterhoek Raad, voorgezeten door 
de voorzitter van Regio Achterhoek. De 
Achterhoek Board vergadert minimaal vier 
keer per jaar.

Algemeen en dagelijks bestuur 
Regio Achterhoek 
In de nieuwe structuur zijn de rollen 
van het algemeen en dagelijks bestuur 
vooral gericht op het mogelijk maken 
van de samenwerking. De Achterhoek 
Board bepaalt immers samen met de 
Achterhoek Raad de inhoudelijke koers 
van de samenwerking. Het algemeen 
bestuur zal zich daarom meer richten op 
werkzaamheden als de begroting, taken 
op het gebied van personeelszaken, 
financiën, automatisering, huisvesting, 
administratie- en archieftaken, 
communicatie en subsidies en –werving. 
Het dagelijks bestuur blijft onder meer 
verantwoordelijk voor het voorbereiden 
en toezenden van de begroting van Regio 
Achterhoek, het voorbereiden van verga

deringen van het algemeen bestuur en 
de dagelijkse gang van zaken.

Organisatie 
Vanuit het idee dat het algemeen 
bestuur minder ‘politiek’ wordt, is het 
wenselijk algemeen bestuursleden 
te benoemen die gewend zijn boven 
de partijen te staan. Vandaar de 
keuze voor alleen burgemeesters. 
Elke gemeenteraad kan zijn eigen 
burgemeester voordragen en dat 
betekent een algemeen bestuur van 
zeven burgemeesters. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit de gekozen 
voorzitter, plus twee andere leden uit 
het algemeen bestuur. 

De 
Achterhoek 
werkt 
door

naar een nieuwe 
manier van regionale 
samenwerking



Inleiding

Met veel genoegen presenteren wij u deze beknopte beschrijving van het voor-
stel voor een nieuwe samenwerkingsvorm in de Achterhoek. Het voorstel is 
met de inbreng van zeer veel betrokken Achterhoekers tot stand gekomen. De 
Achterhoekse gemeenteraden nemen hierover in juni een besluit. We zijn ervan 
overtuigd dat we met dit voorstel een stevige basis leggen voor een slagvaardige, 
toekomstgerichte Achterhoek. Tegelijkertijd weten we: geen enkel model, geen 
enkele structuur biedt garanties voor succes. Het succes komt pas als u er samen 
met ons de schouders onder zet. Als u vertrouwen toont in de toekomst, in elkaar 
en soms dus ook durft los te laten. Wij zijn er klaar voor; doe u mee?

Algemeen bestuur Regio Achterhoek: Joris Bengevoord, Mark Boumans, Annette 
Bronsvoort, Marijke van Haaren, Bert Kuster, Gerard Nijland en Arno Spekschoor.

Samenwerken
Woon je in de Achterhoek, dan woon 
je in eerste instantie in je buurtschap, 
dorp of stad. Maar direct daarna ben je 
inwoner van deze streek: de Achterhoek. 
Dat is de beleving van onze inwoners en 
van onze bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. 

Vanuit het besef dat de toekomst 
van onze regio onze gezamenlijke 
zorg is, sloegen zo’n tien jaar geleden 
ondernemers, onderwijsinstellingen, 
woningcorporaties, zorginstellingen, 
inwoners en overheid de handen ineen. 
Samen maakten we de Achterhoek 
Agenda2020 en inmiddels is een 

stroom aan initiatieven en projecten 
gerealiseerd, die onze regio blijvend 
versterken.

Naast deze concrete opbrengst heeft 
de afgelopen tien jaar één ding duidelijk 
gemaakt: samenwerken is – inderdaad 
- dè manier om de grote opgaven in de 
Achterhoek het hoofd te bieden. En dus 
kijken we nu gezamenlijk verder vooruit.

Agenda 2030 

Sinds het maken van de Agenda2020 
is er veel gebeurd en is veel nieuwe 
informatie beschikbaar gekomen over 
de staat van de Achterhoek. Bovendien 
komt 2020 rap dichterbij. Daarom vond 
van september 2017 tot maart 2018 
een interactief proces plaats om te 
bepalen wat de belangrijkste thema’s 
en uitdagingen voor de komende jaren 
zijn. Honderden actieve en betrokken 
Achterhoekers deden mee, al dan 
niet professioneel. Het resultaat: de 
ToekomstKrant*, waaruit we kunnen 
putten voor de nieuwe Agenda2030. 
Het draaiende houden en versterken 
van de economie blijft de belangrijkste 
opgave op de Agenda2030. Dat vraagt 

om een aantal randvoorwaarden. 
Om de agenda handen en voeten te 
geven, hebben we zes thema’s gekozen 
waarmee we als overheid, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties (de 
drie O’s) aan de slag gaan:

• Smart werken en innovatie
• Onderwijs en arbeidsmarkt
• Vastgoed en woningmarkt
• Mobiliteit en bereikbaarheid
• Circulaire economie en 

Energietransitie
• Zorginnovatie

Zie http://www.achterhoek2020.nl/
toekomsttoer 

Een nieuwe Regio Achterhoek

Het realiseren van de Agenda2030 zal 
bepaald geen sinecure zijn. Daarnaast 
wordt een sterke wens èn noodzaak 
gevoeld om de vraagstukken in onze 
regio breed, slagvaardig en efficiënt 
aan te pakken. Hiervoor wordt een 
versterkte samenwerking tussen de 

drie O’s voorgesteld, met als basis de 
bestaande Regio Achterhoek. De nieuwe 
samenwerkingsstructuur is er op 
gericht dat we zowel onze gezamenlijke 
agenda als onze samenwerking ‘smart’ 
organiseren: bij SmartHub Achterhoek 
past ‘smart governance’. 

Hoe ziet de nieuwe samenwerking eruit?

De nieuwe, versterkte 
samenwerkingsstructuur bestaat uit 
een Achterhoek Raad, Achterhoek 
Board, Achterhoek Thematafels en 
Regio Achterhoek. We kunnen met deze 
nieuwe organisatiestructuur concreet 
aan de slag én ‘werkendeweg’ komen 

tot een steeds betere, effectievere 
samenwerkingsvorm. Niet onbelangrijk 
is dat de nieuwe structuur kan rekenen 
op een breed draagvlak bij de betrokken 
overheidsinstellingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties.

Gedeputeerde
provincie Gelderland

Ondernemers 
VNO-NCW, SIKA, MKB

Wethouders
(voorgedragen door AB)
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Organisaties
onderwijs,

woningbouw,
zorg

Achterhoek Raad 

Regio Achterhoek
algemeen bestuur

6 leden + VZ (burgemeesters)

Regio Achterhoek
dagelijks bestuur

2 leden + VZ

Achterhoek Board
10 leden + vz


