
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 november 2022

Zaaknummer : 449198

Onderwerp: : Toetreding Boardleden Achterhoek Board tot stichtingsbestuur Smarthub

De raad wordt voorgesteld
1. Instemmen met het ontwerpbesluit van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek om leden van de 

Achterhoek Board te laten toetreden tot het bestuur van de stichting Smarthub en geen nadere zienswijze in te 
dienen.

Aanleiding
Op 21 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de oprichting en de invulling van de nieuwe 
stichting SmartHub Achterhoek goedgekeurd. Deze stichting is tot stand gekomen op voorspraak van de leden van 
SmartHub Young Talent en onder andere SmartHub Incubator Industry. De stichting kent heden een 
kandidaatsbestuur. Het kandidaatsbestuur vindt de link met de 8HRK Ambassadeurs van doorslaggevend belang: 
alleen door samenwerking tussen SmartHub en de Achterhoek Board en thematafels is succes te behalen. Er is 
daarom gekozen om structureel twee leden van de Achterhoek Board af te vaardigen in het bestuur van de stichting 
SmartHub. Om het formeel te bekrachtigen is een goedkeuring van het Algemeen Bestuur nodig, ook de 
gemeenteraden dienen in de gelegenheid te worden gesteld om al dan niet een zienswijze in te dienen. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Formele goedkeuring om als Achterhoek Board twee leden structureel af te vaardigen naar het stichtingsbestuur van 
Smarthub.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De gemeenteraad moet formeel het besluit behandelen

   
Op basis van artikel 6 lid 2 samenwerkingsregeling Regio Achterhoek wordt het besluit niet genomen dan 
nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid 
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

1.2. De doelstellingen van stichting SmartHub en Regio Achterhoek (Board en thematafels) zijn complementair
    

Er is een sterke link tussen de doelen van de Achterhoek Board en specifiek de thematafels Onderwijs & 
Arbeidsmarkt en Smart Werken & Innovatie en de doelen van de stichting SmartHub. Door structureel twee 
leden van de Achterhoek Board af te vaardigen naar het nieuwe stichtingsbestuur wordt de onderlinge 
samenwerking versterkt en voor nu en de toekomst geborgd. Een zienswijze is derhalve niet nodig.
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Kanttekeningen
a. SmartHub Incubator Industry behoudt haar autonomie
Op 21 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek ingestemd met de oprichting van stichting 
SmartHub. Stichting SmartHub is de overkoepelende organisatie waaronder projecten vallen die betrekking hebben 
op de door de stichting geformuleerde doelstellingen. Eén van die projecten is het in Oude IJsselstreek gevestigde en
door de gemeente mede gefinancierde project SmartHub Incubator Industry (SHII). Voorheen opereerde SHII 
zelfstandig danwel viel het niet onder een koepelorgansatie. De vraag is of deze structuurwijziging consequenties 
heeft voor de autonome bevoegdheden voor SHII. In afstemming met de 8RHK Ambassadeurs is ons medegedeeld 
dat de stichting SmartHub op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op de autonome bevoegdheden van SHII, 
zowel inhoudelijk als financieel.

Kosten, baten, dekking
De voorgestelde beslissingen hebben geen directe gevolgen voor de gemeentelijke begroting. 

Uitvoering
Planning
 24 november - behandeling in gemeenteraad 
 1 december - uiterste datum indiening van zienswijze 
 14 december - formele besluitvorming toetreding leden Achterhoek Board tot stichtingsbestuur SmartHub door het 
Algemeen Bestuur

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief voorstel toetreding Boardleden tot Smarthub-bestuur
2. Voorstel toetreding boardleden tot Smarthub-bestuur

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix
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Secretaris Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 24 november 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2022

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:
1. Instemmen met het ontwerpbesluit van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek om leden van de 
2. Achterhoek Board te laten toetreden tot het bestuur van de stichting Smarthub en geen nadere zienswijze in te 

dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
24 november 2022

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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