
 
 

Beknopt verslag Achterhoek Raad 
Datum: 8 april 2019 

Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage 

 

 Agendapunt Inhoud 

 

Status  / Besluit 

/ Stemming 

1. Opening, vaststelling 
agenda en 

mededelingen 

Afmeldingen Achterhoek Raad; zie bijlage presentielijst. 
Afmeldingen Achterhoek Board: mevrouw Schouten en de heer Jansen 

 
Ruim 30 leden en plaatsvervangende leden van de Achterhoek Raad zijn vanaf 17.00 uur in gesprek 

gegaan met vertegenwoordigers van de 6 thematafels. Blijkbaar voorziet deze informele bijeenkomst 

in een behoefte en wij zullen deze in de toekomst blijven organiseren. Ideeën hierover zijn uiteraard 
van harte welkom en kunnen gedeeld worden met de voorzitter of de griffier.  

 
Op verzoek van de heer Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) en met instemming van de 

Achterhoek Raad, wordt het punt ‘Rondvraag’ toegevoegd. Zie punt 1A. 
 

De heer Hoijtink (Onafhankelijken Oost Gelre) stelt voor agendapunt 3 van de agenda te halen omdat 

volgens hem de autonomie van de afzonderlijke gemeentes in het geding komt met het vaststellen 
van de afspraken rondom de werkwijze en het Reglement van Orde. Het gaat dan met name over de 

artikelen 17 en volgende. Er is volgens de heer Hoijtink altijd beweerd dat de Achterhoek Raad geen 
besluiten zou nemen.  

Dit voorstel wordt niet overgenomen door de Achterhoek Raad en agendapunt 3 blijft dus staan. 

 
Afscheid mevrouw Hoytink als lid van de Achterhoek Board; zij zal oprecht gemist gaan worden.  

Ze weet altijd goed wat er speelt en zorgt ook voor een goede vertaling daarvan. Het is belangrijk dat 
bestuurders ook verankerd zijn in organisaties buiten onze regio en bij mevrouw Hoytink was dat 

zeker het geval. Met een bos bloemen wordt zij bedankt voor haar grote inzet voor de regio. 
 

De agenda 
wordt 

vastgesteld met 
de toevoeging 

van het punt 

‘Rondvraag’. 
 

1A. Rondvraag De heer Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) vraagt hoe de procedure verloopt om de vacature 

in te vullen na het vertrek van mevrouw Hoytink (wethouder Berkelland) uit de Achterhoek Board. 
Voorzitter Boumans licht toe dat er de vorige keer een commissie is gevormd die contact heeft gehad 

met vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en van de ondernemers. Ook zijn de 6 

burgemeesters benaderd (en de voorzitter zelf werd daarin ook betrokken) met de vraag of er vanuit 
de gemeenten interesse was in een positie in de Board. Dit keer wordt een soortgelijke procedure 

gehandhaafd. De Achterhoek Raad beslist uiteindelijk over de voordracht.  

 

 
 

 

 
 



 
 

De heer Schieven stelt voor dat ook de Achterhoek Raad suggesties kan doen voor kandidaten.  

De voorzitter geeft aan dat het de Achterhoek Raad vrij staat om (buiten deze vergadering) 
suggesties te doen, waarvan dan wel melding bij de voordracht zal worden gemaakt.  

De voorzitter geeft aan het verstandig te vinden de procedure voor de benoeming van een Board-lid 
vast te leggen zodat daar een volgende keer op teruggegrepen kan worden en het proces zo 

transparant mogelijk plaats kan vinden. De voorzitter onderneemt hierop nog actie. 
 

Vastleggen 

procedure 
benoeming  

lid Achterhoek 
Board, actie via 

de voorzitter. 

2. Beknopt verslag 

vergadering 
Achterhoek Raad 

d.d. 11 maart 2019 

De heer Haverdil (PvdA Oude IJsselstreek) geeft aan dat het belangrijk is om ook jongeren structureel 

te betrekken bij de samenwerking in de Achterhoek. Hij mist de opmerkingen die hierover zijn 
gemaakt tijdens de vorige vergadering, in het verslag. De voorzitter zegt, mede namens de Board toe 

dat dit meegenomen wordt bij de uitwerking van de Visie 2030. Bij een volgende gelegenheid zal 

hierover gerapporteerd worden. 
 

Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, vastgesteld. 
 

 

Vastgesteld. 

Toegezegd 
wordt jongeren 

structureel te 

betrekken bij 
uitvoering Visie 

2030; een 
rapportage 

volgt. 

3. Werkwijze en 
Reglement van Orde 

Achterhoek Raad 

De heer De Lange (lid werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad) licht het voorstel toe dat is opgesteld 
door de werkgroep. Aangegeven wordt dat dit voorstel moet worden gezien als een begin. Na 

ongeveer een jaar kunnen de werkwijze en het Reglement van Orde worden geëvalueerd. 
In het algemeen gaat het in de Achterhoek Raad om meningsvorming en wordt er slechts over een 

paar zaken ook echt een besluit genomen.  

 
Het voorstel is een Agendacommissie in te stellen van 3 personen. Daarvoor hebben zich de volgende 

personen gemeld: de heren Veldkamp, Van der Graaff en Schieven. Deze personen hebben geen 
zitting in de commissie namens een gemeente of een partij maar zij vertegenwoordigen de gehele 

Achterhoek Raad.  
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht waarvan onderstaand een grof 

overzicht: 
- Door een aantal partijen wordt aangegeven dat het politieke mandaat bij de gemeenteraden 

moet blijven en dat er geen vierde bestuurslaag moet worden gecreëerd  
- Wat is de status van besluitvorming door de Achterhoek Raad? Wanneer ligt dit bij de 

Achterhoek Raad en wanneer ligt dit bij de afzonderlijke gemeenteraden? 

- Het is belangrijk elkaar tijdig van informatie (amendementen en moties) te voorzien zodat er 
voldoende voorbereidingstijd is, ook met de eigen fractie.  

- Waarom is er geen mogelijkheid voor burgers om in te spreken? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

- Zou het toch niet goed zijn spreektijd in te voeren? (3 minuten per partij in de 1ste termijn). 

Dan zou eventueel ook van te voren bij de griffie kunnen worden aangegeven wie er gebruik 
wil maken van het spreekrecht 

- Kunnen de stukken 3 weken voorafgaand aan de vergadering toegezonden worden in plaats 
van 2 weken van te voren? 

 
De heer De Lange reageert namens de werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad; 

 

- De Achterhoek Raad beslist over het al dan niet invoeren van spreektijd.  
- De stukken worden nu 2 weken van te voren toegestuurd waardoor er voldoende tijd is voor 

de voorbereiding in fractieverband. 
- De Achterhoek Raad neemt slechts op bepaalde, afgebakende onderwerpen besluiten, zoals 

vastgelegd in de Samenwerkingsregeling. Het gaat dan om het benoemen van de leden van 

de Achterhoek Board en het vaststellen van deze Achterhoek Visie 2030 en de jaarplannen. 
Voor het overige is de Raad voornamelijk meningsvormend.  

- M.b.t. de vierde bestuurslaag. Er wordt nu slechts uitvoering gegeven aan het door de 
afzonderlijke raden eerder genomen besluit om de Achterhoek Raad in te stellen en deze 

volgens een bepaalde werkwijze zoals vastgelegd in het document ‘De Achterhoek werkt door 
2.0’ en in de ‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’, te laten werken. 

- Omdat de Achterhoek Raad slechts op een heel bepekt aantal onderwerpen 

doorzettingsmacht heeft, is er voor gekozen om geen inspreekmogelijkheid te bieden aan 
burgers. Zij worden doorverwezen naar de gemeenteraden.  

 
Ook de voorzitter licht toe dat in 2018 een aantal documenten zijn vastgesteld door de afzonderlijke 

raden waarin wordt omschreven welke bevoegdheden en taken worden toegekend aan de Achterhoek 

Raad. De afspraken die worden omschreven in ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ zijn ook verwerkt in de 
‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’. 

 
Bevoegdheden en taken Achterhoek Raad uit ‘De Achterhoek werkt door 2.0’, d.d. april 2018. 

 De Achterhoek Raad stemt (al dan niet) in met de Achterhoek Agenda, Jaarplannen en 
evaluaties zoals die voorbereid en voorgesteld worden door de Achterhoek Board en stuurt 

daarmee aan de voorkant op de Agenda; 

 De Achterhoek Raad krijgt het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen 
van de Achterhoek Board (bijvoorbeeld het Jaarplan); 

 De Achterhoek Raad krijgt de taak om de leden van de Achterhoek Board te benoemen; 
voordracht geschiedt door het algemeen bestuur en de achterbannen van de andere O’s. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek, artikel 22e, Taken en bevoegdheden 
De Achterhoek Raad geeft inhoudelijk richting aan de samenwerking in de Achterhoek. 

Daartoe is de Achterhoek Raad tenminste 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. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Besluitvorming 

 
Op basis van de presentielijst konden 165 stemmen worden uitgebracht. 

 
Aanleveren vergaderstukken 3 weken voor de vergadering in plaats van 2 weken.  

Een meerderheid is hier voor. Toegezegd wordt dit aan te passen in het Reglement van 
Orde.  

 

Hieruit vloeit voort dat ook amendementen en moties een week eerder dan nu 
voorgesteld (de donderdag voorafgaand aan de vergadering van de Achterhoek Raad  

voor 12.00 uur) kunnen worden ingediend zodat er voldoende voorbereidingstijd resteert. 
Dit wordt meegenomen in de Werkwijze-afspraken. 

 

Spreektijdenregeling: 
Een meerderheid is hier voor. Toegezegd wordt dit verder uit te werken en mee te nemen 

in de Werkwijze-afspraken. 
 

Besluit / AANGENOMEN 
De Achterhoek Raad besluit tot het vaststellen van de “Werkafspraken en het Reglement 

van Orde Achterhoek Raad” met inachtneming van de wijzigingen en aanvullingen zoals 

bovenstaand weergegeven, en stemt daarmee in met de instelling van een 
agendacommissie, die bestaat uit de heren Veldkamp, Van der Graaff en Schieven. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Voorstel is 
aangenomen 

met 152 

stemmen voor 
en 13 stemmen 

tegen, met de 
volgende 

wijzigingen of 
aanvullingen: 

- Spreektijden-

regeling 
opnemen in 

Werkwijze  
- Vergader-

stukken 

aanleveren 3 
weken voor de 

vergadering, 
wijzigen in RvO 

- Nieuwe termijn 
aanleveren 

amendementen 

en moties 
opnemen in 

Werkwijze. 
 



 
 

 152 stemmen voor. 

 13 stemmen tegen (de fracties van de Onafhankelijken Oost Gelre met 5 stemmen, 
Gemeentebelangen Berkelland met 5 stemmen en SP Oude IJsselstreek met 3 

stemmen) 
 

Door het aannemen van dit voorstel komt het Vragenhalfuur standaard op de agenda voor 
de vergaderingen van de Achterhoek Raad te staan als punt 3. 

 

De werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad en de griffier worden bedankt voor het opstellen van het 
voorstel Werkwijze en het Reglement van Orde. 

 

De Agenda-

commissie is 
benoemd.  

 
 

4. Achterhoek Visie 
2030 

In twee debatrondes ging de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek. Tussen de twee rondes in, was 
er gelegenheid voor de Achterhoek Board om kort te reageren. 

 
De Achterhoek Raad is over het algemeen content met het stuk en tevreden over de wisselwerking 

met de Achterhoek Board bij de totstandkoming van de Visie. 
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht, een aantal keren ondersteund door 

een amendement of een motie (zie beschreven onder het kopje ‘Besluitvorming’).  
Onderstaand een grof overzicht van genoemde zaken: 

 
- Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van de Achterhoek 

- Smart oplossingen N18 zijn prima maar onvoldoende 

- A18 en N18 cruciaal; 2x2-baans weg, 100 km, ongelijkvloers 
- Let op de gevolgen voor de kleine kernen bij aanleggen of aanpassing van wegen 

- Meer wegen kan in strijd zijn met het streven om de Gezondste regio te worden 
- Inzetten op verbetering OV richting Achterhoek 

- Duurzaamheid is belangrijk 
- Een deel van de nieuw te bouwen woningen in Nederland en Gelderland zou in de Achterhoek 

moeten komen 

- Flexibiliteit en tijdelijkheid zijn belangrijke factoren voor de woningbouw 
- Durf te experimenteren en kijk naar de ingezonden brief van de heer Te Brake; 

“De Achterhoek kan weer groeien en bouwen zonder angst voor leegstand”. 
- Hoe krijgen wij jongeren en starters terug naar de Achterhoek om hier te wonen en werken 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

- Energie-transitie / Circulair; iedereen moet mee kunnen doen / aansluiten op de bevolking 

- Veel draagvlak voor de plannen in de regio. Draagvlak is breekbaar dus volop resultaten 
communiceren o.a. via social media 

- Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van de plannen 
- Kies bewust voor sectoren zodat vacatures beter kunnen worden ingevuld 

- Deze visie is een mooie kapstok voor het lobby-beleid van de regio Achterhoek. 
 

Reactie Board 

Diverse leden van de Board hebben gereageerd op de inbreng van de leden van de Achterhoek Raad 
en op de ingediende amendementen en de motie.  

  
2019-A3 VVD-Amendement – N18 

De heer Kok (Achterhoek Board) zet graag in op haalbare doelen. Hij denkt dat er bij het Rijk niet 

voldoende urgentie is om de weg 2x2-baans, 100 km, ongelijkvloers te maken. Hij wil graag inzetten 
op smart oplossingen voor de N18 voor een veilige en goede doorstroming.  

De heer Kok zou graag het onderzoek zoals gepresenteerd aan de Thematafel delen met de 
Achterhoek Raad en stelt voor een minder expliciet tekstvoorstel te doen dan in het nu voorliggende 

amendement. Hij denkt dat er dan wellicht een ander besluit zou vallen. 
De heer Kok geeft desgevraagd aan dat als het nu voorliggende amendement wordt aangenomen dat 

hij dan heel goed in staat is om de mening van de raad te vertegenwoordigen. 

VVD brengt het amendement, ondersteund door het CDA toch ongewijzigd in stemming. Het gaat om 
de lange termijn geven zij aan en dan moet er hoog worden ingezet.  

 
2019-A1 VVD-Amendement – Woningbouw 

De heer Knufing (Achterhoek Board) vindt dit een prima amendement. Het voorstel om in de tekst 

‘verhouding’ aan te passen naar ‘substantieel’ hoeft wat de Board betreft niet. De Thematafel pakt dit 
verder op. Bouwen naar behoefte blijft hier wel het uitgangspunt. 

 
2019-M1 PvdA-Motie – Woningbouw 

Deze motie sluit aan bij het amendement van de VVD. Die lobby wordt opgepakt, geeft de heer 
Knufing aan. 

 

2019-A4 HMV-Amendement – Flexibel woningbouwplan 
Dit amendement wordt besproken en ter besluitvorming voorgelegd als een motie, na overleg met de 

indiener de heer Meerdink van HMV. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Er zitten prikkelende dingen in geeft de heer Knufing aan. Dit zal worden meegenomen naar de 

Thematafel. Sommige voorstellen schuren wel wat met de wetgeving. 
 

Circulair 
Mevrouw Hoytink (Achterhoek Board) geeft aan dat het betrekken van inwoners bij circulaire 

projecten de aandacht heeft maar er kan nog wel een tandje bij. Dit komt ook terug in de 
jaarplannen. De Thematafel pakt de uitvoering op. 

 

Vaart maken bij uitwerking projecten 
De heer Buunk (Achterhoek Board) geeft aan dat ook de Board graag snelheid wil maken. Het CDA 

heeft de suggestie gedaan gebruik te maken van de Crisis- en Herstelwet en de Achterhoek als 
experimenteer-gebied aan te wijzen. Dit biedt versnelling op procedureel vlak in het Ruimtelijke 

Ordening-domein en bij de Omgevingswet. Bij de opstart van de nieuwe samenwerking in de 

Achterhoek is er echter voor gekozen geen bevoegdheden van de gemeenten over te dragen aan de 
regio. Projecten die versneld moeten worden, moeten bovendien formeel zijn vastgelegd in een 

Structuurvisie en dat ontbreekt hier ook. We kunnen wel kijken vanuit dit gremium wanneer de 
gemeenten kunnen worden ingezet om vaart te kunnen maken. 

 
2019-A2 VVD-Amendement - Gezondste regio 

De heer Van Ewijk (Achterhoek Board) vindt dit een prima motie. Hij stelt wel voor de tekst wat 

algemener te maken en geen percentage te noemen. Feitelijk is al voor een deel met de uitvoering 
begonnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar ook voor werkende mensen is het interessant 

dat bedrijven gezondheidsprogramma’s hebben. Binnenkort vinden de eerste gesprekken hierover 
plaats.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Besluitvorming 
 

Op basis van de presentielijst konden 165 stemmen worden uitgebracht. 
 

2019-A1 VVD-Amendement - Woningbouw / AANGENOMEN 

Door de Board overgenomen en dit komt straks in de tekst terug. 
 151 stemmen voor. 

 14 stemmen tegen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Bij deze stemming is niet gewerkt met de stemtabel, vandaar een overzicht van de fracties die tegen 

stemden: GroenLinks Doetinchem (3 stemmen), GroenLinks Bronckhorst (3 stemmen), GroenLinks 
Berkelland (2 stemmen), D66 Bronckhorst (2 stemmen), D66 Doetinchem (4 stemmen). 

 
2019-A2 VVD-Amendement - Gezondste regio / GEWIJZIGD AANGENOMEN 

Door de Board overgenomen met de afspraak geen vast percentage te noemen maar het algemener 
te formuleren. Nieuwe tekst: “Het ziekteverzuim in de Achterhoek ligt lager dan elders in het land bij 

soortgelijke instelling of bedrijven.”  

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 149 stemmen voor. 

 16 stemmen tegen. 
 

2019-A3 VVD-Amendement - N18 / AANGENOMEN 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 102 voor 

 62 tegen 
 1 onthouding van stemming 

 
BESLUIT 

De Achterhoek Raad besluit de Achterhoek Visie 2030 vast te stellen / AANGENOMEN 

 162 stemmen voor. 
 3 stemmen tegen (Progressieve Partij Aalten). 

 
De voorzitter feliciteert de Achterhoek Raad met het aannemen van de Achterhoek Visie 2030. 

Een groot karwei is tot een einde gekomen maar het echte werk begint nu pas; namelijk de realisatie 

ervan. 
 

2019-M1 PvdA-Motie – Woningbouw / AANGENOMEN 
 146 stemmen voor. 

 19 stemmen tegen. 
Bij deze stemming is niet gewerkt met de stemtabel, vandaar een overzicht van de fracties die tegen 

stemden: Progressieve Partij Aalten (3 stemmen), GroenLinks Doetinchem (3 stemmen), GroenLinks 

Bronckhorst (3 stemmen), GroenLinks Berkelland (2 stemmen), GroenLinks Winterswijk (2 stemmen) 
D66 Bronckhorst (2 stemmen), D66 Doetinchem (4 stemmen). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Voorstel is 

aangenomen 
met 162 

stemmen voor 
en 3 stemmen 

tegen, met 

inachtneming 
van de 

aangenomen 
amendementen 

2019-A1,  
2019-A2 

(gewijzigd), 

2019-A3 en de 
motie 2019-M1. 



 
 

2019-A4 HMV-Amendement – Flexibel woningbouwplan / VERWORPEN. 

Dit amendement mag van de opsteller, de heer Meerdink van HMV worden gelezen als 
een motie en is ook als zodanig besproken en in stemming gebracht. 

 
Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 60 voor 
 105 tegen. 

 

5. Regiodeal Presentatie en toelichting door Mirjam Koster (Achterhoek Board) en Léon van Horen (projectleider 
Regiodeal). De 20 miljoen euro die toegekend is, is gebaseerd op cofinanciering. De Regiodeal is een 

vliegwiel voor de Achterhoek Visie 2030.  

De presentatie is na afloop ook nog naar alle leden van de Achterhoek Raad verstuurd. 

 
 

 

 

6. Afsluiting  De volgende vergadering vindt plaats op maandag 23 september a.s., 19.30 uur in de DRU 

Cultuurfabriek in Ulft. De eerder genoemde datum van 9 september a.s. vervalt hiermee. 
 

Voor de zomer wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd voor alle Achterhoek Ambassadeurs.  

De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 

 

 

Vastgesteld d.d.:  
 

Voor akkoord: 
 

 
……………………………...  ……………………………... 

 

Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 
Griffier    Voorzitter 



 
 

Achterhoek Raad 

 

 
Amendement 

 
 
 

 
 

 

 

Vergadering Achterhoek Raad d.d. 8 april 2019 

 
 
Amendement op Achterhoekvisie 2030 

 
 
De volgende wijziging wordt voorgesteld:  
 
Toe te voegen in paragraaf ‘Hoe gaan we wat doen’ op pagina 11 na de zin  
“Ook richten we ons op…...bediend kunnen worden” de volgende tekst: 
 

“Daarnaast zien we een opgave om te voorzien in het tekort aan woningen op de 
korte termijn. De Achterhoek is bereid naar verhouding in de Gelderse opgave voor 
100.000 nieuwe woningen te gaan voorzien.” 
 
Toelichting: 
 
Ook al ligt onze gezamenlijke prioriteit bij de bestaande woningvoorraad en de 
verduurzaming daarvan, de Achterhoek wil zich ook inzetten voor een deel van de 
opgave om plek te vinden voor 100.000 nieuwe woningen in Gelderland. Het 
behouden en aantrekken van arbeidskrachten vraagt op korte termijn ook om een 
extra impuls voor de woningmarkt. Inbreiden gaat daarbij boven uitbreiden, maar 
nieuwe uitbreidingslocaties worden in principe niet uitgesloten. 
 
NB. Overigens niet in alle gemeenten (bv. Winterswijk) dient actief ingespeeld te 
worden op het verkleinen en transformeren van de kernwinkelgebieden in de centra 
om leegstand te beperken. Deze nuancering aanbrengen in de tekst. 
 
Fractie VVD Achterhoek Raad 



 
 

Achterhoek Raad 

 

 
Amendement 
 

 
 

 
 

 
 

Vergadering Achterhoek Raad d.d. 8 april 2019 
 
 
Amendement op voorstel Achterhoek Visie 2030  
 
 
De volgende wijziging wordt voorgesteld:  
 
Toe te voegen aan: Pagina 17 – Gezondste Regio 
Onderdeel - Subdoelen met nummer 4 Gezondheid op de werkvloer 
 
Toetsbaarheid/ indicator:   
Ziekteverzuim ligt de Achterhoek x% lager ten opzichte van Nederland als totaal in 
de diverse branches. 
 
Toelichting: 
 
Om goed aan te sluiten bij de productiviteitsambitie onder het thema productieve 
regio is op dit gebied een expliciet doel en indicator noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
Fractie VVD Achterhoek Raad 
 



 
 

Achterhoek Raad 

 

 
Amendement 
 

 
 

 
 

 
 

Vergadering Achterhoek Raad d.d. 8 april 2019 
 
 
Amendement op voorstel Achterhoek Visie 2030  
 
 
De volgende wijziging wordt voorgesteld:  
Pagina 9 middelste kolom:  
We willen van de N18 een toekomstgerichte ‘Smart N18’ (veilig met een goede 
doorstroming) maken en we treffen maatregelen om een vlotte aansluiting van de 
A12 op de A18 te bevorderen. 
 
Te vervangen door:  
 
We willen van de N18 een toekomstgerichte ‘Smart N18’ (met 2x2 rijstroken, 100 
km, met ongelijkvloerse kruisingen) maken en we treffen maatregelen om een vlotte 
aansluiting van de A12 op de A18 te bevorderen. 
 
Toelichting: 
 
Voor de arbeidsmarkt en economie, het aantrekken van nieuwe industrie in nieuwe 
industrietakken en het verbeteren van het vestigingsklimaat en daarmee de 
arbeidsmarkt en werkgelegenheid zijn goede verbindingen van essentieel belang. Dit 
wordt onderschreven door de FNV in haar Achterhoeks Manifest. Daarom is in het 
kader van bereikbaarheid en ontsluiting van de Achterhoek een vervolg op de reeds 
doorgevoerde aanpassingen van de N18 noodzakelijk om de Achterhoek adequaat te 
ontsluiten. 
 

 
Fractie VVD Achterhoek Raad 







 
 

 Achterhoek Raad 

 
Motie 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vergadering Achterhoek Raad d.d. 8 april 2019 
 
 
Motie behorende bij voorstel Achterhoek Visie 2030 over woningbouw in de Achterhoek 
 
 
De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen, 
 
Gehoord de beraadslagingen, 
 
 
Constaterende dat 

- in het visie document wordt gesproken dat we op termijn 27.000 arbeidsplaatsen moeten 
(her)invullen, deels door de opvang van de vergrijzing en deels door het aantrekken van 
nieuw potentieel;  

- deze arbeidskrachten (deels) gehuisvest worden in de bestaande kwalitatieve nieuwe 
regionale woningbouwplanning; 

- de provincie/Rijk een gezamenlijke opgave heeft om 100.000 extra woningen in de provincie 
Gelderland te realiseren; 

- dat in de regionale woningbouwplanning van de Achterhoek geen rekenschap is gehouden 
met deze extra provinciale opgave; 

  
Van mening dat 

- de Achterhoek ook een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de oplossing van de 
woningnood;  

- een substantieel deel van deze opgave ook in de Achterhoek gerealiseerd kan worden;  
 

Roept de Achterhoek Board op 
- om additionele afspraken te maken met de provincie Gelderland en het Rijk om substantieel 

bij te dragen aan de oplossing van de woningnood in Nederland 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie PvdA Achterhoek Raad 



Regio Deal Achterhoek

• September 2018 ingediend
• November 2018 uitgekozen
• Januari 2019 startdocument 

met Rijk vastgesteld
• Nu: uitwerking samen met 

Rijk en provincie
• Juni 2019 ondertekening door 

meerdere ministeries, 
provincie en Achterhoek 
Board



Samenwerking met Rijk

Stuurgroep:

• 3 ministeries: LNV, BZK en EZK

• Provincie: Bea Schouten

• Achterhoek Board: Mark Boumans, Ted Kok, Koen Knufing, Mirjam 
Koster



Vliegwiel

• Regio en Rijk geven samen een impuls aan het versterken van de 
brede welvaart   vliegwiel voor realiseren van Achterhoek Visie 
2030

• Bijdrage Rijk maximaal € 20 mln

• Minimale regionale cofinanciering € 20 mln

• Looptijd: 2019 - 2022



Regionale cofinanciering

Contouren:

• Regionaal investeringsfonds: 6 miljoen

• Provincie: 6,2 miljoen

• Maatschappelijke organisaties: 2,4 miljoen

• Ondernemers: 2,4 miljoen

• Gemeenten: 4,8 miljoen

Afrekening zal plaatsvinden op basis van werkelijke projecten. 

3 O’s geven vooraf Letter of Support af.



Programmalijnen en projecten

• Regio Deal wordt gesloten op programmaniveau

• Hiervoor worden programmalijnen beschreven

• Programmalijnen worden geladen met projecten 

• Elke programmalijn en elk project moet voldoen aan de criteria!

• Rijksbijdrage wordt uitgekeerd in twee tranches

• Regio Deal is slechts één van de instrumenten om de brede ambitie 
richting 2030 te kunnen realiseren!



Inhoud (programma’s) Regiodeal

Economie en Arbeidsmarkt:
Slim innoveren
Slim werken, werven en leren

Mobiliteit:
Fijnmazige bereikbaarheid

Circulaire Economie:
Kringlooplandbouw en circulair ondernemen



Inhoud (programma’s) Regiodeal

Wonen en vastgoed:
Kwaliteit bestaande woningen
Passende nieuwe woningen
Transformeren en sloop leegstaand vastgoed
Versterken kernwinkelgebieden

Vitaal buitengebied:
VAB’s en ondermijning



Inhoud (programma’s) Regiodeal

Monitoring

Grensoverschrijdende samenwerking



Beoordeling/criteria

1. Meervoudige opgave

2. Draagvlak

3. Regionale impact

4. Doelmatigheid en doeltreffendheid

5. Cofinanciering

6. Inwonerpanel

7. Meekoppelkansen



Planning en proces

• 25 januari 2019: bestuurlijke accordering Startdocument

• Februari-maart: inhoudelijke werksessies met Rijk en Provincie

• Februari-april: Thematafels beschrijven de programmalijnen en 
laden die voor zover nu mogelijk met projecten

• 25 april: Thematafels stellen programmalijnen vast

• 24 mei: Achterhoek Board stelt Regio Deal vast (inclusief 
integrale afweging)

• Uiterlijk 29 mei: afgeven letter(s) of support 3 O’s

• rond 1 juni 2019: ondertekening Regio Deal
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REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE 
ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019 

 
Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Artikel 2 De voorzitter 
Artikel 3 De griffier 
 
Hoofdstuk II VERGADERINGEN 
 
Paragraaf 1 Tijd van vergaderen en voorbereidingen 
 
Artikel 4 Tijd en plaats van vergaderen 
Artikel 5 Oproep en agenda 
Artikel 6 Openbare kennisgeving 
 
Paragraaf 2 Orde der vergadering 
 
Artikel 7 Presentielijst 
Artikel 8 Zitplaatsen 
Artikel 9 Opening vergadering en quorum 
Artikel 10 Geluid- en beeldregistraties 
Artikel 11 Verslagen 
Artikel 12 Spreekregels 
Artikel 13 Volgorde sprekers 
Artikel 14 Aantal spreektermijnen 
Artikel 15 Handhaving orde en schorsing 
Artikel 16 Stemverklaring 
Artikel 17 Beslissing 
 
Paragraaf 3 Procedures bij stemmingen 
 
Artikel 18 Stemming over zaken 
Artikel 19 Stemming over amendementen en moties 
Artikel 20 Stemming over personen 
 
Hoofdstuk III Rechten van leden 
 
Artikel 21 Vragenhalfuur 
Artikel 22 Amendementen 
Artikel 23 Moties 
Artikel 24 Voorstellen van orde 
 
Hoofdstuk IV Toehoorders en pers 
 
Artikel 25 Toehoorders en pers 
Artikel 26 Maatregelen van orde 
 
Hoofdstuk V Slotbepalingen 
 
Artikel 27 Uitleg reglement 
Artikel 28 Inwerkingtreding
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REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAADSVERGADERINGEN 2017 
 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

- raad: de Achterhoek Raad 
- agendacommissie: commissie bestaande uit de voorzitter van de raad en 3 leden van de 

raad, te benoemen door de raad; 
- amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig ontwerpbesluit, naar de vorm 

geschikt om daarin direct te worden opgenomen; 

- sub-amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit, naar 
de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement waarop het 

betrekking heeft; 
- motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of 

verzoek wordt uitgesproken; 
- voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering; 

- stempunten: een lid van de raad heeft stempunten die het stemgewicht van het raadslid 

bepaalt. Het aantal stempunten is gelijk aan het aantal leden van de fractie van het raadslid 
in de lokale gemeenteraad.  

 
Artikel 2 De voorzitter 

 

De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 

b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van het reglement van orde; 

d. wat dit reglement hem verder opdraagt. 
 

Artikel 3 De griffier 

 
1. De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig. 

2. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als 
bedoeld in dit reglement deelnemen. 

 

HOOFDSTUK II – VERGADERINGEN 
 

Paragraaf 1 - Tijd van vergaderen; voorbereidingen 
 

Artikel 4 Tijd en plaats van vergaderen 

 
1. De vergaderingen vinden in de regel plaats op maandag en vangen aan om 19.30 uur. 

2. De voorzitter kan in bijzondere gevallen na overleg met de agendacommissie een andere 
dag of een ander aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. 

 
Artikel 5 Oproep en agenda 

 

1. De agendacommissie stelt de voorlopige agenda van de raad vast 
2. Ieder lid van de Achterhoek Raad kan punten voor de agenda aanleveren bij de 

agendacommissie. 
3. De voorzitter zendt - spoedeisende vergaderingen uitgezonderd - zoveel mogelijk 

eenentwintig dagen voor een vergadering de leden de agenda, onder vermelding van de 

dag, tijd en plaats van de vergadering, alsmede de voorstellen.  
4. De agenda vermeldt de onderwerpen die in de vergadering behandeld worden in de 

volgorde waarin deze aan de orde worden gesteld.  
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5. Aan het begin van de vergadering stelt de raad de agenda vast.  

6. De raad kan bij het vaststellen van de agenda besluiten op voorstel van een lid van de raad 
of de voorzitter, onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, aan de agenda toe 

te voegen.  
7. Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid 

acht, kan hij besluiten tot terugzending naar de Achterhoek Board om nadere inlichtingen of 

om advies.  
 

Artikel 6 Openbare kennisgeving 
 

1. De vergadering en de daarbij behorende stukken worden door aankondiging op de website 

van de regio Achterhoek ter openbare kennis gebracht. 
2. De openbare kennisgeving vermeldt de datum, de aanvangstijd en plaats van de 

vergadering. 
 

Paragraaf 2 - Orde der vergadering 
 

Artikel 7 Presentielijst 

 
Ieder ter vergadering komend lid tekent onmiddellijk na aankomst in de vergaderzaal de 

presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier 
door ondertekening vastgesteld. 

 

Artikel 8 Zitplaatsen 
 

1. De voorzitter, de leden en de griffier, alsmede de Achterhoek Board hebben een vaste 
zitplaats, door de voorzitter van de raad aangewezen. 

 
Artikel 9 Opening vergadering en quorum 

 

1. Voor de vergadering van de raad is vereist dat een zodanig aantal leden aanwezig is dat 
meer dan de helft van het totaal aantal stempunten vertegenwoordigd is. 

2. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het vereiste aantal leden 
blijkens de presentielijst aanwezig is. 

 

Artikel 10 Geluid- en beeldregistraties 
 

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- en/of beeldregistraties 
willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn 

aanwijzingen. 

 
Artikel 11 Verslagen 

 
1. Van de raadsvergaderingen wordt een videoverslag gemaakt en er wordt een beknopt 

verslag opgesteld.  
2. Het concept van het beknopte verslag van de voorgaande vergadering wordt binnen twee 

weken na de vergadering aan de leden van de raad en Achterhoek Board toegezonden 

3. Bij het begin van de eerstvolgende vergadering wordt het beknopte verslag vastgesteld. 
4. De leden van de raad en de Achterhoek Board hebben het recht een voorstel tot 

verandering van het beknopte verslag aan de raad te doen, indien dat verslag onjuistheden 
zou bevatten of niet duidelijk weergeeft wat besloten is.  
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5. Het beknopte verslag moet inhouden:  

a. de namen van de voorzitter, de griffier en de ter vergadering aanwezige leden van de 
raad en Achterhoek Board 

b. een vermelding van besluiten, toezeggingen en afspraken die aan de orde zijn 
geweest, met inbegrip van moties en amendementen;  

c. de uitslag van elke stemming.  

6. Het beknopte verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de griffier.  
7. Het beknopte verslag wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.  

 
Artikel 12 Spreekregels 

 

De leden spreken vanaf de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. 
 

Artikel 13 Volgorde sprekers 
 

1. Een lid voert slechts het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te 
hebben. 

2. De voorzitter verleent zoveel mogelijk het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. 

3. De volgorde kan worden aangepast, wanneer een lid het woord vraagt over een persoonlijk 
feit of om een voorstel van orde in te dienen. 

 
Artikel 14 Aantal spreektermijnen 

 

1. De beraadslaging over een voorstel of onderwerp geschiedt in ten hoogste twee termijnen, 
tenzij de raad anders beslist.  

2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde 

onderwerp of voorstel. 
4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op het lid dat een (sub-)amendement 

of een motie heeft ingediend, wat betreft dat amendement of die motie. 

5. Bij het bepalen hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft 
gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een persoonlijk feit of over een voorstel 

van orde. 
 

Artikel 15 Handhaving orde en schorsing 

 
1. Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt 

hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren. Interrupties zijn toegestaan, tenzij 
de voorzitter beslist dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties zal afronden. 

2. Indien een lid zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het 

onderwerp in behandeling, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de 
orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien het betrokken lid 

hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin dit 
plaatsheeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 

3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te 
bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de 

vergadering sluiten. 

 
Artikel 16 Stemverklaring 

 
Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder lid 

het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. 
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Artikel 17 Beslissing 

 
Na de beraadslaging en beslissing over de eventuele amendementen wordt over het voorstel in 

zijn geheel, zoals het dan luidt, een eindbeslissing genomen. 
 

Paragraaf 3 - Procedures bij stemmingen 

 
Artikel 18 Stemming over zaken 

 
1. Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord verlangt, brengt de 

voorzitter het voorstel tot besluitvorming. 

2. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien stemming wordt verlangd, volgt 
hoofdelijke stemming.  

3. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de 
voorzitter vast dat het voorstel is aangenomen. 

4. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de notulen vragen dat zij geacht 
willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden. 

5. De voorzitter roept de leden op door hun partijnaam en gemeente te noemen om hun stem 

uit te brengen, beginnend bij partijnaam en gemeente die hij daarvoor bij loting heeft 
aangewezen, en daarna de daarop volgende partijnaam en gemeente op de presentielijst.  

6. De leden brengen hun stem uit door het woord "vóór" of "tegen" uit te spreken, zonder 
enige toevoeging of door aan te geven dat ze zich onthouden van stemming; 

7. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog 

herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. 
Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de 

stemming bekend heeft gemaakt, wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist. In de 
uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering. 

8. De voorzitter deelt de uitslag, met inachtneming van het aantal stempunten per lid, na 
afloop van de stemming mee, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte 

stemmen en het aantal onthoudingen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen 

besluit. 
 

Artikel 19 Stemming over amendementen en moties 
 

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat 

amendement gestemd. 
2. Indien op een amendement een sub-amendement is ingediend, wordt eerst over het sub-

amendement gestemd en vervolgens over het amendement. 
3. Indien twee of meer amendementen of sub-amendementen op een aanhangig voorstel zijn 

ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij 

geldt de regel dat het meest verstrekkende amendement of sub-amendement het eerst in 
stemming wordt gebracht. 

4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het 
voorstel gestemd en vervolgens over de motie. De raad kan besluiten van deze volgorde af 

te wijken. 
 

Artikel 20 Stemming over personen 

 
1. Wanneer een stemming over personen moet plaatshebben, benoemt de voorzitter vijf leden 

tot stembureau die uit hun midden een voorzitter kiezen. 
2. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal 

leden dat de presentielijst heeft getekend. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn, beslist de 

raad of er een herstemming moet plaatsvinden.  
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3. Indien een lid zich onthoudt van stemming, levert hij een niet ingevuld stembriefje in. 

4. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van de 
voorzitter van het stembureau. 

5. De voorzitter stelt in overeenstemming met het stembureau de uitslag, met inachtneming 
van het aantal stempunten per lid, van de stemming vast. 

6. Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de 

uitslag vernietigd. 
 

HOOFDSTUK III - RECHTEN VAN LEDEN 
 

Artikel 21 Vragenhalfuur 

 
1. Indien een lid van oordeel is dat de Achterhoek Board over een onderwerp dat niet op de 

agenda voorkomt aan de raad inlichtingen dient te verstrekken, dient deze bij de voorzitter 
vragen voor het vragenhalfuur in. 

2. Een lid dient tenminste 2 werkdagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk het 
onderwerp waarover men vragen wil stellen maar bij voorkeur ook de vragen in te dienen.  

3. De voorzitter brengt de vooraf ingediende vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de 

Achterhoek Board 
4. De vragensteller, de overige leden van de raad en een lid van de Achterhoek Board voeren 

niet meer dan tweemaal het woord, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft. 
 

Artikel 22 Amendementen 

 
1. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd tijdens de beraadslagingen 

wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit (amendement). Ook kan hij 
voorstellen, het voorgestelde besluit in een of meer onderdelen te splitsen, waarover 

afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. 
2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid 

is ingediend, een wijziging voor te stellen (sub-amendement). 

3. Elk (sub-)amendement en elk voorstel moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, 
tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - 

oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 
4. Een (sub-)amendement dient zodanig te zijn geformuleerd dat de tekst ervan geschikt is 

om in het ontwerpbesluit te worden verwerkt. 

 
Artikel 23 Moties 

 
1. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen. 

2. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt tegelijk met de 

beraadslaging daarover plaats. 
3. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt 

plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 
 

Artikel 24 Voorstellen van orde 
 

1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde 

doen, dat kort wordt toegelicht. 
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 

3. Over een voorstel van orde beslist de raad terstond. 
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HOOFDSTUK IV - TOEHOORDERS EN PERS 

 
Artikel 25 Toehoorders en pers 

 
1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen 

bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen. 

2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de 
orde is verboden. 

 
Artikel 26 Maatregelen van orde 

 

1. Indien de voorzitter dit nodig oordeelt, kan hij de vergadering voor een door hem te 
bepalen tijd schorsen ter handhaving van de orde op de publieke tribune. 

2. In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering gebruik 
van moderne communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de 

vergadering, zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.  
 

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 27 Uitleg reglement 

 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het 

reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter. 

 
Artikel 28 Inwerkingtreding 

 
1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde van de Achterhoek Raad 2019. 
2. Het treedt in werking onmiddellijk na vaststelling. 
 
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 april 2019 
 
 
 
griffier                                           voorzitter 
 
 
mevrouw B. Kortes         de heer M. Boumans      
 
 



    
 

Achterhoek Raad 

 

 

Werkafspraken behorende bij het Reglement van Orde 
vastgesteld d.d. 8 april 2019 
 

 

Toelichting besluit 

De Achterhoek Raad heeft tijdens haar vergadering van 8 april 2019 besloten tot het vaststellen van 
de “Werkafspraken en het Reglement van Orde Achterhoek Raad” en heeft daarmee ook ingestemd 

met de instelling van een agendacommissie. Er hebben zich drie personen aangemeld voor de 
commissie en zij zijn op 8 april 2019 benoemd tot lid. Het gaat om de heren Veldkamp, Van der Graaff 

en Schieven. Deze personen hebben geen zitting in de commissie namens een gemeente of een partij 

maar zij vertegenwoordigen de gehele Achterhoek Raad.  
 

Context 

Het vaststellen van de “Werkafspraken en het Reglement van Orde Achterhoek Raad” valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Achterhoek Raad. 

 

Aanleiding 

De samenwerking in de Achterhoek is in september 2018 in de nieuwe vorm van start gegaan. 

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid werken samen in de Achterhoek Raad, 

de Achterhoek Board en aan de zes Thematafels. Inmiddels zijn er drie vergaderingen van de 

Achterhoek Raad geweest en is geconstateerd dat het goed zou zijn om een aantal werkafspraken  

te maken en een Reglement van orde op te stellen waarin afspraken worden gebundeld die de orde 

van de vergaderingen van de Achterhoek Raad betreffen. 

 

Proces 
Tijdens de informele bijeenkomst voor de Achterhoek Raad op 12 november jl. is gebleken dat er 

behoefte is om met elkaar een goede werkwijze te vinden. Op 3 december jl. heeft de Achterhoek 
Raad ingestemd met de instelling van een werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad. Deze werkgroep is 

3 x bij elkaar geweest en heeft dit voorstel ter bespreking en besluitvorming in de vergadering van de 
Achterhoek Raad van 8 april voorbereid.  

De onderstaande personen hebben deelgenomen aan de werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad. 

- Alexander van der Graaff, D66 Aalten 
- Henk Hartemink, VVD Aalten 

- Jan Engels, D66 Bronckhorst 

- Ruud Veldkamp, CDA Doetinchem 

- Richard de Lange, VVD Oude IJsselstreek 

- Erik Schieven, Lokaal Belang Oude IJsselstreek 

- Ruth van der Meulen, Winterswijks Belang 

- Tineke Zomer, GroenLinks Winterswijk (deels i.v.m. benoeming tot wethouder) 

 

De werkgroep is ondersteund door: Rob Janssens (griffier Doetinchem), Maarten Hollander,  

(griffer Winterswijk) en Birkitta Kortes (griffier Achterhoek Raad). 

 

 

 

 

 



    
 

Achterhoek Raad 

 

 

Toelichting  

 

Reglement van Orde 

Het Reglement van Orde is opgesteld in de geest van de reglementen waarmee wordt gewerkt in  

de gemeenteraden. Gelet op de bijzondere samenwerkingsvorm in de Achterhoek Raad, wijkt het 

Reglement van Orde op een aantal onderdelen af van de bepalingen in de Gemeentewet zoals die 

gelden voor gemeenteraden. Bij de uitwerking van het Reglement van Orde zijn de kaders zoals 

vastgelegd in het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ (april 2018) en de  

‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’ (vastgesteld op 11 juli 2018), gehanteerd. 

Uitgangspunt was een compact reglement waarin alleen de meest noodzakelijke regels zijn 

vastgelegd. 

 

Werkafspraken 

Naast de afspraken die zijn opgenomen in het Reglement van Orde, zijn onderstaande zaken ook nog 

van belang. 

 

Plaatsvervangend voorzitter Achterhoek Raad 

De voorzitter van Regio Achterhoek is ook de voorzitter van de Achterhoek Raad. 

In de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek, vastgesteld op 11 juli 2018, staat beschreven: 

1. De voorzitter van Regio Achterhoek wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.  

    Het dagelijks bestuur stelt daartoe een aanbeveling op.  

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het  

    dagelijks bestuur, door dat bestuur aan te wijzen. 

 

Plaatsvervangend griffier Achterhoek Raad 

De griffier is aangesteld door de directeur van Regio Achterhoek. Bij verhindering of ontstentenis van 

de griffier zorgt de directeur voor vervanging. 

 

Agendacommissie 

De Agendacommissie heeft als enige taak het vaststellen van de voorlopige agenda voor de 

vergaderingen van de Achterhoek Raad. De Achterhoek Raad stelt ter vergadering de definitieve 

agenda vast. De Agendacommissie wordt gevormd door 3 personen bij voorkeur uit 3 verschillende 

gemeenten.  

 

Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad 
De werkgroep Werkwijze adviseert en doet voorstellen m.b.t. de werkwijze van de Achterhoek Raad. 

Deze werkgroep bestaat standaard uit vertegenwoordigers van alle gemeenten en komt bij elkaar 
wanneer daar aanleiding toe is.  

 

Frequentie vergaderingen 

In het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ (april 2018) is het volgende opgenomen: 

- De frequentie van vergaderen wordt vastgesteld op minimaal driemaal per jaar. 

- Elke gemeenteraad kan vragen om extra beraadslaging wanneer hij dat nodig vindt 

 

Spreektijd 

De Achterhoek Raad heeft zich op 8 april 2019 in meerderheid uitgesproken voor het invoeren van 

een spreektijden-regeling. Een voorstel daartoe wordt opgesteld en zal op 23 september 2019 ter 

bespreking en besluitvorming worden voorgelegd aan de Achterhoek Raad. 

 



    
 

Achterhoek Raad 

 

 

Externe insprekers 

Op voorstel van de voorzitter kan iemand anders dan een lid van de Achterhoek Raad of -Board het 

woord voeren. Externe insprekers kunnen niet inspreken in de Achterhoek Raad. Zij zullen worden 

doorverwezen naar de gemeenteraden. 

 
Vragenhalfuur 

Dit zal standaard aan het begin van de agenda worden geplaatst na de opening en vaststelling van 
het beknopte verslag.  

 
Amendementen / Moties 

Amendementen en moties kunnen bij voorkeur op de donderdag anderhalve week voor de 
vergadering van de Achterhoek Raad, voor 12.00 uur per mail worden aangeleverd bij de griffier  

van de Achterhoek Raad. De documenten worden dan zo snel mogelijk onder alle leden en 
plaatsvervangers van de Achterhoek Raad verspreid. Amendementen en moties die ter vergadering 

worden ingediend, zullen niet op papier verspreid worden maar alleen digitaal beschikbaar worden 

gesteld en/of worden getoond op het scherm. 

 

Stukkenstroom 

Stukken voor de (vergaderingen van de) Achterhoek Raad worden aan de griffiers van de 

gemeenteraden toegezonden. De griffiers wordt gevraagd de stukken onder de aandacht te brengen 

van de leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad en de stukken waar relevant te publiceren 

op de eigen raadsinformatiesystemen. 

 

Informele bijeenkomsten 

Op regelmatige basis worden informele bijeenkomsten georganiseerd waarin de Achterhoek Raad o.a. 

informatie krijgt over de voortgang aan de Thematafels. Dit zijn geen officiële vergaderingen en hierin 

worden geen besluiten genomen. 

 
Vergoeding  

Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor gelden mogelijkheden al dan niet een 
vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad. 

 

Status 

Per 8 april 2019 zijn de “Werkafspraken en het Reglement van Orde Achterhoek Raad” van kracht. 

 

Bijlage: Reglement van Orde Achterhoek Raad. 

 
 
Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 

 

de griffier,                                       de voorzitter, 

 

 

mevrouw B. Kortes                              de heer M. Boumans 


	CONCEPT - Beknopt verslag d.d. 8 april 2019.pdf
	2019-A1, VVD-Amendement op Achterhoek Visie 2030 - Woningbouw.pdf
	2019-A2, VVD-Amendement op Achterhoek Visie 2030- Gezondste regio.pdf
	2019-A3, VVD-Amendement op Achterhoek Visie 2030 - N18.pdf
	2019-A4, HMV-Amendement op Achterhoek Visie 2030 - Flexibel Woningbouwplan.pdf
	2019-M1, PvdA-Motie t.b.v. Achterhoek Visie 2030 - Woningbouw.pdf
	Presentatie Regio Deal Achterhoek Raad 8 april 2018.pdf
	Presentielijst Achterhoek Raad 8 april 2019.pdf
	Reglement van Orde Achterhoek Raad - vastgesteld d.d. 8 april 2019.pdf
	Werkafspraken Achterhoek Raad, vastgesteld d.d. 8 april 2019.pdf

