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Geachte leden van de Raad,

In de vergadering van de commissie AFE op 8 oktober jl. heeft uw raad de begroting 2019 en 
meerjarenbegroting 2019 – 2022 van de Regio Achterhoek besproken. Daarbij zijn enkele vragen 
gesteld. In dit memo worden deze vragen beantwoord. 

Vraag 1: 
Wat zijn de criteria van het investeringsfonds waarover het AB beslist?

Antwoord :
De volgende criteria zijn voorgesteld bij het vaststellen van De Achterhoek werkt door 2.0 
(pag. 20). Deze kunnen in een later stadium worden aangescherpt: 

 Het project draagt bij aan een sterke economie en/ of de doelstellingen van de 
Achterhoek Agenda; 

 Het project levert een gemeentegrens-overstijgende bijdrage;
 Het project realiseert een multipliereffect: de investering moet renderen in een 

meervoudig en duurzaam effect op het regionaal product, op het regionaal 
inkomen, de regionale werkgelegenheid of draagt bij aan de leefbaarheid in de 
Achterhoek;

 Het project heeft een regionale impact;
 Er is draagvlak bij meerdere O’s (ondernemers, organisaties, overheid, 

ondernemende inwoner). Voor het project is een coalition of the willing die naar 
verhouding bijdraagt in het project (cofinanciering) en een uitgewerkt projectplan.

Vraag 2 :
Heeft het AB besloten tot de aanschaf van business seats bij De Graafschap? Hoeveel kost dat? Met 
welk doel? 

Antwoord :
De Regio schaft 4 seizoenkaarten aan, de kosten per stoel zijn ruim € 3.000. Doel van het 
bijwonen van de wedstrijden van de Graafschap is om kennis te maken, kennis te delen 
en te netwerken. De wedstrijden worden enerzijds ingezet om de leden van de 
thematafels op een informele manier kennis met elkaar te laten maken. Bij dit soort 
bijeenkomsten is er altijd een inspirerende spreker aanwezig. Twee thematafels hebben al 
een bijeenkomst gehad en deze werden als zeer succesvol betiteld. Anderzijds worden de 
wedstrijden ingezet voor de profilering van de Achterhoek. Met name gericht op 
SmartHub, de stage en afstudeerregio van Nederland. Er zijn al twee succesvolle 
bijeenkomsten georganiseerd rondom de economische profilering SmartHub. Aanwezigen 
hebben daarbij aangegeven dit als zeer nuttig te ervaren. Ook is er een bijeenkomst over 
grensoverschrijdende samenwerking gehouden.


