
 
 

Beknopt verslag Achterhoek Raad 
Datum: 9 december 2019 

Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage 

De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad 
 

 Agendapunt Inhoud 
 

Status  / Besluit 
/ Stemming 

1. Opening, vaststelling 

agenda en 
mededelingen 

 De agenda wordt vastgesteld.  

 Er zijn wisselingen geweest in de Achterhoek Raad; nieuwe leden worden welkom geheten. 
 Terugblik op vergadering d.d. 23 september 2019. Door de voorzitter, de Agendacommissie 

en door de werkgroep ‘Werkwijze’ is, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging vanuit de 

Achterhoek Board en vanuit het Algemeen Bestuur, de vorige vergadering geëvalueerd. 
Hieruit zijn diverse aanbevelingen voortgekomen. De leden van de Achterhoek Raad zijn in de 

gelegenheid gesteld hun mening te delen of aanvullingen te geven. Zichtbare aanpassingen 
zijn o.a. de nieuwe zaalindeling, de andere opzet m.b.t. contact tussen de Achterhoek Raad 

en de Thematafels en de aangepaste volgorde van de agendapunten; inhoud voorop. 
 Voorafgaand aan de vergadering konden leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad 

in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Thematafels, de Achterhoek Board en de 

Achterban. Hier is goed gebruik van gemaakt.  
 Input voor de nieuwe website van Achterhoek Ambassadeurs kan nog worden aangeleverd bij 

Isabel van Veen; i.van.veen@8rhk.nl 
 Op 22 januari brengen Gelderse Statenleden een bezoek aan de Achterhoek; zij bezoeken 

Zelhem i.h.k.v. het thema Wonen en Baak in het kader van o.a. Smart Industry.  

 Op 28 januari 2020 vindt van 15.30 – 17.30 uur in De Steck, Doetinchem de presentatie 
plaats van het onderzoek dat 4 studenten hebben gedaan naar opgroeien in de Achterhoek: 

welke betekenis heeft binding aan plaats of streek voor het behoud / aantrekken van hoger 
opgeleide jongeren? Leden en plaatsvervangers Achterhoek Raad (AR) zijn van harte welkom. 

Aanmelden kan via de mail: achterhoeksecretariaat@8rhk.nl. 
 

 

2.  Vaststelling 

Uitvoeringsplan 2020 

1ste termijn 

Sprekers vanuit de Achterhoek Raad waren dhr. Leemreize (CDA-fractie AR),  
dhr. Engels (D66-fractie AR), dhr. Wijers (VVD-fractie AR), dhr. Voogt (GroenLinks-fractie AR),  

dhr. Holtman (CU/SGP-fractie AR), de heer Ten Pas (PvdA-fractie AR), dhr. Schieven (Lokaal Belang 

Oude IJsselstreek), dhr. Morsink (Ondernemend Berkelland), dhr. Tannemaat (Winterswijks Belang). 
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De sprekers gaven aan positief te zijn over het voorliggende concept Uitvoeringsplan 2020; men ziet 

een goede koers en duidelijke, logische speerpunten die voortvloeien uit de Achterhoek Visie 2030.  
Een smarte formulering van de plannen blijft van essentieel belang. Het Uitvoeringsplan mag niet te 

veel lijken op een visie maar moet leiden tot concrete acties en er moet helderheid zijn over de 
uitvoering. Het Uitvoeringsplan had nog wat ambitieuzer gemogen. 

Er werd verder onder andere aandacht gevraagd voor de volgende zaken: 
 

Thematafel Smart Werken & Industrie: 

 Concurrerende stagevergoedingen (SmartHub) 
 Oplossingen voor het huisvestingsprobleem 

 Op welke bedrijven zetten we echt in? 
 Focus op arbeidsproductiviteit 

 Aandacht voor aantrekkingskracht van onze regio 

 Samenwerking met de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt kan beter 
 

Thematafel Wonen en Vastgoed: 
 Op korte termijn stappen zetten; projectaanvraag wordt verwacht 

 Veel focus op transformeren en flex wonen is goed 
 Aandacht voor toename aantallen sociale huurwoningen en laag houden huur 

 Wat is de status van de nieuwbouwplannen 

 
Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt 

 Vernieuwing; hoe gaan de projecten het verschil maken? 
 Het vinden en binden van voldoende personeel 

 Samenwerking met de Thematafel Smart Werken & Industrie kan beter 

 
Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 

 Uitvoering geven aan het door de Achterhoek Raad aangenomen Amendement over de N18 
en aandacht voor de voortgang prominent op de agenda zetten. Beter delen wat de stand van 

zaken is m.b.t. de lobby voor de N18. In maart 2020 helder maken wat de status is. 
 Te weinig focus op de fiets 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie 

 Goede stappen gezet t.b.v. de Regionale Energie Strategie (RES) 
 Het is goed concrete projectaanvragen te doen 

 Grote uitdagingen m.b.t. leefbaarheid en klimaat 
 Verbinding zoeken met Smart Werken 

 Meer aandacht voor projecten buiten de landbouwsector 
 

Thematafel De Gezondste Regio 

 Het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord meer promoten 
 Helder maken wat dit akkoord oplevert 

 Link tussen het landelijke en het regionale Preventie-akkoord 
 Inzet op slimme zorg 

 Actief betrekken van de inwoners 

 
De volgende moties werden ingediend 

- 2019-M2, “Achterhoek Alumni” door de D66-fractie Achterhoek, mede ondertekend door 
diverse partijen 

- 2019-M3, “Onderzoek snelle fietsverbindingen” door Lokaal Belang Oude IJsselstreek, mede 
ondertekend door diverse partijen 

- 2019-M4, “Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen Achterhoek” door de CDA-fractie Achterhoek, 

mede ondertekend door diverse partijen. 
 

Verzocht werd in de toekomst de moties eerder te verspreiden onder leden van de Achterhoek Raad 
zodat men nog tijd heeft deze te bespreken in de eigen fractie. 

 

Reactie op 1ste termijn Achterhoek Raad door de Thematafels en de Achterhoek Board: 
 

Thematafel ‘De Gezondste Regio’, door dhr. Jaspers 
- De voortgang wordt gemonitord. December 2020 worden de eerste gegevens verwacht en 

gedeeld.  
- Inzet op behoud van goede zorg hoewel de zorg-infrastructuur wel gaat veranderen.  

- Goede zorg is niet gebonden aan gebouwen. 

- Het regionaal Preventieakkoord sluit aan bij het landelijk akkoord.  
- Niet de financiën moeten leidend zijn maar de zorg. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie, door dhr. Langeveld 

- Status RES: op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt en er wordt een vergelijking 
gemaakt met andere regio’s.  

- De voortgangsnotitie wordt deze week naar de gemeenteraden gestuurd. In 2020 wil men 
hier uitvoering aan geven en begin 2021 wordt de uitgewerkte strategie verwacht. 

- De RES maakt geen onderdeel uit van de Regiodeal en levert in dat kader dus ook geen 
projecten aan. 

 

Boardlid mw. Birkenhäger, linking pin naar de Thematafel Wonen & Vastgoed 
- Jongeren tot 23 jaar krijgen voorrang op woningen 

- Bij de monitoring worden zaken expliciet zichtbaar gemaakt 
- De woningcorporatie levert maatwerk en vraagt al minder huur dan mag 

- Status nieuwbouw: de kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door de Raden, het voorstel ligt nu bij 

Gedeputeerde Staten. Na positieve besluitvorming kunnen woningen worden toegevoegd.  
Er liggen al voldoende voorstellen en er zal nog meer op stoom komen. 

 
Boardlid dhr. Tappel, linking pin naar de Thematafel Smart Werken en Industrie 

- Huisvesting stagiairs en trainees: er zijn meerdere ‘short stay’- initiatieven (o.a. in Doetinchem 
en Ruurlo) en dat is goed want bedrijven zitten hierop te wachten. Verwacht wordt dat dit 

een succes wordt voor de initiatiefnemers maar dat het de bedrijven ook veel meerwaarde op 

gaat leveren.  
 

Boardlid mw. Koster reageert namens de gehele Board op de inbreng van de AR in de 1ste termijn 
- Het glas is meer dan halfvol wordt geconstateerd; de Board gaat graag voor een vol glas 

- Hartelijk dank voor de steun aan het uitvoeringsplan 

- Compliment aan de Thematafels die veel werk hebben verzet  
- De koppeling met de Achterhoek Visie 2030 wordt door de AR herkend 

- De AR wil dat de plannen nog ambitieuzer worden  
- Er is al een constante stroom aan plannen op gang gekomen vanuit de Tafels en dat is goed. 

- De Regiodeal-middelen kunnen op een goede manier worden ingezet 
- De Uitvoeringsagenda reikt veel verder dan de Regiodeal. 

- De AR vraagt om een verdere concretisering van de plannen; met name op het gebied van 

gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid mag het scherper. De Board pakt die uitdaging op. 
- De AR vraagt aandacht voor de integraliteit van de activiteiten van de Thematafels. De Board 

vindt dit ook belangrijk en zet hier nog verder op in. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Boardlid dhr. Buunk, linking pin naar de Thematafel Smart Werken en Innovatie 

- De AR vraagt om meer verbinding tussen de Techniek / Maakindustrie en de agro-sector.  
Hier wordt al aan gewerkt, o.a. door afstemming tussen de 3 innovatiecentra / netwerken. 

Het is goed dit verder te ontwikkelen. 
 

Boardlid dhr. Buunk, linking pin naar de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt en reactie op motie 
“Achterhoek Alumni”: 

- De DOE-agenda voegt focus toe; er gaan diverse systemen achter schuil, dit moet leiden tot 

een betere matching 
- Vooral gericht op 4 kansrijke sectoren: techniek, bouw, maakindustrie en zorg 

- Er is extra aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
- Er wordt gewerkt aan een gericht onderwijs-aanbod 

- Betere matching vacatures 

- Motie; de oproep spreekt de Board zeer aan. Het gaat om een belangrijke aandachtsgroep. 
Er wordt al aan een dergelijk idee gewerkt i.s.m. de thematafel Smart Werken en Innovatie, 

ook in het kader van SmartHub. Een onderzoek doen is dus niet meer nodig. Via de 
Thematafels zal worden gerapporteerd over de voortgang. De Board wil de motie graag 

omarmen met inachtneming van de bovenstaande opmerkingen. 
 

Boardlid dhr. Kok, linking pin Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid en reactie op motie  

“Onderzoek naar snelle fietsverbindingen” 
- De AR mist uitvoering Amendement A/N18. Hier is echter volop aandacht voor. Het onderzoek 

loopt en de verwachting is het advies in maart 2020 te kunnen delen. Dan wordt ook een plan 
van aanpak besproken. De A/N18 heeft ook in het Uitvoeringsplan topprioriteit. 

- Motie: de Board is het eens met de motie. De fietsverbindingen zijn wel degelijke onderdeel 

van de Mobiliteitsagenda en komen ook terug in het MaaS-project. Als de AR de fiets als 
speerpunt wil, zou er ook een speerpunt moeten worden weggehaald.  

Oproep om op 30 maart met zijn allen op de fiets naar de volgende vergadering te komen. 
 

Boardlid mw. Van Haaren, linking pin Thematafel De Gezondste Regio en reactie op motie 
“Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen Achterhoek” 

Rob Jaspers heeft ook al gesproken namens de Thematafel en gereageerd op de vragen en de 

voorliggende motie. De Board wordt gevoed door de Thematafels.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Motie: 

- Er ligt een breed gedragen motie voor. 
- De Board begrijpt de onzekerheid of er wel goede en bereikbare zorg blijft 

- Preventie en zorginnovatie zijn de pijlers van de Achterhoek Visie 2030 
- Met elkaar wordt gewerkt aan de transformatie van het zorg-landschap  

- Vaker ziektes voorkomen en dus minder ziekenhuiszorg nodig 
- Santiz heeft gezegd dat er de komende 5 jaar twee volwaardige ziekenhuizen behouden 

blijven in de Achterhoek en die tijd moet worden gebruikt om met elkaar tot te komen tot een 

lange termijnvisie. Hoe kunnen we goede en bereikbare zorg in de Achterhoek voor de 
toekomst garanderen. Hierover moeten we met elkaar nadenken. 

Reactie op de punten genoemd in de motie: 
Punt 1: De komende 5 jaar verandert er nog niets en moet met elkaar worden nagedacht over de 

           toekomst  

Punt 2: Goede, kwalitatieve en bereikbare zorg in de Achterhoek is al de inzet van de Board. In 2030 
           zal er een nieuwe zorginfrastructuur zijn.  

Punt 3: Dit doet de Board al en zal ze blijven doen o.a. via de Thematafel waarin al veel partijen 
           vertegenwoordigd zijn 

Punt 4: De Board kan geen lange termijn visie afdwingen bij Santiz maar ze is en blijft wel volop in 
           gesprek om met elkaar een visie te ontwikkelen. 

Punt 5: Positieve campagne: als de transformatie goed verloopt en de Achterhoek zich blijft profileren 

           als Gezondste Regio, dan zijn we heel aantrekkelijk voor zorgpersoneel.  
De Board weet te weinig van de datum 1 februari 2020 om daar duiding aan te kunnen geven. 

 
Tweede termijn Achterhoek Raad en Achterhoek Board 

In de tweede termijn gaven de indieners aan de moties ongewijzigd te willen handhaven. Diverse 

sprekers gaven een stemverklaring en spraken uit of ze wel of niet voor een motie zouden stemmen.  
Sprekers vanuit de Achterhoek Raad in de 2de termijn waren: dhr. Pelgrom (GBB Bronckhorst), 

dhr. Leemreize (CDA-fractie AR), dhr. Engels (D66-fractie AR), dhr. Wijers (VVD-fractie AR), 
dhr. Ebbers (CU/SGP-fractie AR), mw. Tuit (SP Oude IJsselstreek), dhr. Van der Pas (PvdA-fractie AR), 

dhr. Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek), dhr. Tannemaat (Winterswijks Belang). 
 

Vanuit de Board werd nog gereageerd door mw. Koster die oproept om als jong en oud samen de 

schouders eronder te zetten. En Boardlid mw. Van Haaren gaf aan dat het belangrijk is vanuit de 
volksvertegenwoordigende rol, de roep van de inwoners voor het behoud van 2 ziekenhuizen als een 

heel helder signaal te zien. De Board gaat zich inzetten om een hele goede gezondheidszorg te 
houden in de Achterhoek en de motie wordt daarin zeker betrokken. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Besluitvorming / Stemming 

Er hebben zich 9 partijen van de in het totaal 49 partijen afgemeld met een totaal aantal zetels van 27 
van de 166. 139 stemmen konden dus in het totaal worden uitgebracht.  

 
 Concept Uitvoeringsplan 2020; met algemene stemmen aangenomen en dus vastgesteld. 

 Motie 2019-M2 “Achterhoek Alumni”; met algemene stemmen aangenomen. 
 Motie 2019-M3 “Onderzoek snelle fietsverbindingen”; Tegen stemden de CDA-fractie 

Achterhoek (47 zetels) en de Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem (1 zetel).  

48 Stemmen tegen en 91 stemmen voor. De motie is aangenomen. 
 Motie 2019-M4, “Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen in de Achterhoek”: Tegen stemden 

Gemeentebelangen Doetinchem (2 zetels), Gemeentebelangen Bronckhorst (6 zetels),  
Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem (1 zetel).  

9 Stemmen tegen en 130 stemmen voor. De motie is aangenomen 

Het 

Uitvoeringsplan 
2020 is met 

algemene 
stemmen 

aangenomen. 
 

 

 
Moties 2019-M2, 

2019-M3 en 
2019-M4 zijn 

aangenomen. 

3. Regiodeal Boardlid dhr. Kok geeft een korte presentatie over de inhoud van de Regiodeal en de stand van 
zaken. Er zijn al 15 projecten goedgekeurd door de Thematafels en de Board. Het Rijk heeft 

‘ondermijning’ als verplicht onderdeel opgelegd. 

 

4. Vaststelling beknopt 
verslag vergadering 

d.d. 23/09/19 
 

Het verslag wordt vastgesteld en de lopende acties zijn besproken. 
Dhr. Diersen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de Commissie Grens. AB-lid dhr. Bengevoord 

heeft onlangs gesproken met vertegenwoordigers uit Twente. Hij zegt toe nog voor Kerst een 
datumprikker uit te sturen voor het plannen van een overleg. 

Het verslag is 
vastgesteld. 

Er volgt een 
afspraak m.b.t. 

de cie. Grens. 

5. Vragenronde Hiervan is geen gebruik gemaakt.    

6. Afsluiting De volgende vergadering vindt plaats op maandag 30 maart 2020 om 19.30 uur. Wellicht vindt er 

weer een voorprogramma plaats. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.  

De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld d.d.:  
 

Voor akkoord: 
 

 

……………………………...  ……………………………... 
 

Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 
Griffier    Voorzitter 



 

 

Achterhoek Raad - Motie “Achterhoek Alumni” 
Motie behorende bij agendapunt 2. “Vaststelling Uitvoeringsplan 2020”. 

 

 

     
 

 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 9 december 2019, 

overwegende dat: 
- de Achterhoek een prettige en gastvrije regio wil zijn, waar het goed wonen, werken en leren is, 

- we echter uitdagingen kennen om talent te behouden, aan te trekken en te laten terugkeren, 

- het daarom belangrijk is om mensen binnen en buiten onze regio structureel met gerichte en 

toegankelijke informatie van de mogelijkheden in de Achterhoek op de hoogte te houden, 

- door blijvende en gerichte informatievoorziening het voor onze ‘Achterhoek Ambassadeurs’ die 

over Nederland, Europa en de wereld zijn uitgevlogen laagdrempelig wordt om terug te keren 

naar de Achterhoekse wortels, 

- deze ‘Achterhoek Ambassadeurs’ hun netwerk in Nederland en daarbuiten kunnen informeren en 

enthousiasmeren over de mogelijkheden die onze regio biedt, 

- het daarbij van cruciaal belang is als regio Achterhoek in blijvende verbinding te staan met alle 

schoolverlaters van de Achterhoekse onderwijsinstellingen en hen structureel en gericht op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van wonen, werken  

en leren.  

 
verzoekt de Achterhoek Board om: 

- via de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt een haalbaarheidsonderzoek te doen om een 

digitaal Achterhoek Alumni-platform op te richten, dat naast gerichte informatievoorziening ook 

de basis kan vormen voor o.a. netwerk- en matchmakingsactiviteiten.  

- als mogelijke sparringspartners in deze verkenning de Achterban (jeugd van de Achterhoek), 

SmartHub Achterhoek, Achterhoek Werkt, Achterhoekse onderwijsinstellingen en VNO/NCW te 

betrekken, 

- de uitkomsten van deze verkenning via de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt terug te 

koppelen aan de Achterhoek Raad om gezamenlijk eventuele vervolgstappen te definiëren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

D66-fractie Achterhoek Raad 

VVD-fractie Achterhoek Raad 

GemeenteBelangen Aalten-fractie 

Lokaal Belang Oude IJsselstreek-fractie 



 

 
 

Achterhoek Raad - Motie “Snelle fietsverbindingen” 
Motie behorende bij agendapunt 2. “Vaststelling Uitvoeringsplan 2020”. 

 

  
 

 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 9 december 2019, 
overwegende dat:  

- goede mobiliteit één van de pijlers is voor een sterke economie, 
- de verkeersproblematiek rond de A12/A15/A18/N18 steeds groter wordt, 

- het gebruik van de fiets sterk toe neemt, 

- de Provincie verantwoordelijk is voor regionale fietsverbindingen en snelle fietsverbindingen, 
- in het nieuwe coalitieakkoord 2019-2023 ‘Samen voor Gelderland’ een paragraaf is opgenomen 

over regionale fietsverbindingen en snelfietspaden, 
- in het genoemde akkoord € 160 miljoen extra wordt geïnvesteerd in mobiliteit o.a. voor 

fietsverbindingen, 
- provinciaal één en ander is uitgewerkt in het document “Kansen voor fietsen in Gelderland, 

Uitwerking Gelderse fietskoers”, 

- in de Programmabegroting 2020-2023 van de Achterhoek Ambassadeurs gesproken wordt over 
het inzichtelijk maken en prioriteren van de belangrijke regionale fietsverbindingen, 

- de Euregio Rhein-Waal streeft naar een snelle fietsverbinding tussen Emmerich, Doetinchem en 
Zevenaar, 

- preventie op het gebied van gezondheid in de Achterhoek veel aandacht krijgt; beweging en dus 

ook fietsen, bijdraagt aan een betere gezondheid van onze inwoners (zitten is het nieuwe roken), 
 

verzoekt de Achterhoek Board: 
- deze motie als speerpunt in te brengen bij de Thematafel Mobiliteit, 

- te bewerkstelligen dat in regionaal verband een onderzoek wordt opgestart naar de 
mogelijkheden van snelle fietsverbindingen, zoals o.a. tussen Enschede – Haaksbergen – 

Eibergen – Groenlo – Lichtenvoorde – Varsseveld – Doetinchem of Winterswijk- Aalten-

Varsseveld - Doetinchem - Zevenaar (hierbij mogelijk ook gebruik makend van verbindingen met 
buurgemeenten in Duitsland), 

- de Achterhoek Raad op de hoogte te houden van de voortgang van dit onderzoek, 
en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Lokaal Belang Oude IJsselstreek 

PvdA-fractie Achterhoek Raad 

GroenLinks-fractie Achterhoek Raad 

GemeenteBelangen Aalten-fractie 



 

 
 

Achterhoek Raad - Motie “Behoud 2 volwaardige 

Ziekenhuizen Achterhoek” 
Motie behorende bij agendapunt 2. “Vaststelling Uitvoeringsplan 2020”. 

 

 

  

 

            

 

 
                      

                               Aalten 
 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 9 december 2019, 

 

Constaterende dat  

● er een blijvende onzekerheid bestaat over het behoud van het streekziekenhuis 

Koningin Beatrix 

● door deze onzekerheid ook nieuw zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen niet de 

stap maken naar de Achterhoek om zich hier blijvend te vestigen 

● door de toenemende vergrijzing de inwoner van de Achterhoek minder mobiel is 

● de Achterhoek de ambitie heeft om de gezondste regio te worden 

● iedere inwoner van de Achterhoek zorg dichtbij belangrijk vindt 

● er een fragiel sluitend netwerk is van ziekenhuiszorg in de Achterhoek inclusief 

samenwerking over de grens 

● kleinschaligheid past bij de regio Achterhoek 

Overwegende dat 

● er een groot gat valt in het zorgnetwerk bij verplaatsing van de klinische 

kindergeneeskunde en de geboorte zorg/gynaecologie uit Winterswijk 

● deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid, zorg en verkeersdrukte voor de hele 

Achterhoek niet goed zou zijn 

● de reistijd bij spoed te lang is 

● de kwaliteit van zorg voor een groot deel bestaat uit een goede relatie met de patiënt 

● beide ziekenhuizen uitstekende prestaties leveren en er financieel goed voorstaan 



● ziekenhuizen in Enschede en Doetinchem zeer slecht bereikbaar zijn met het openbaar 

vervoer vanuit Winterswijk in de avond-, nacht-, en weekenduren 

Verzoekt de Achterhoek board om 

● zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, 

inclusief verloskundige zorg/gynaecologie en klinische kindergeneeskunde  

● zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare zorg in heel de Achterhoek 

● in gesprek te gaan met de raad van bestuur van Santiz, zorgverzekeraars, HZOA, 

HZOIJ, Cliëntenraad, Medische staven, verloskundigen en andere zorgpartijen 

● een lange termijn visie af te dwingen om de steeds terugkerende onrust te stoppen 

● een positieve campagne te starten om zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen te 

behouden en aan te trekken voor de Achterhoek 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

CDA-fractie Achterhoek Raad 

D66-fractie Achterhoek Raad 

PvdA-fractie Achterhoek Raad 

Voor Winterswijk-fractie Achterhoek Raad 

Winterswijks Belang-fractie Achterhoek Raad 

GroenLinks-fractie Achterhoek Raad 

VVD-fractie Achterhoek Raad 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten-fractie 

HMV Aalten-fractie 
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