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1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten.
2 Overbruggings-en herstelfase Covid-19 provincie

De provincie (GS) is met verschillende gremia in de regio’s in gesprek over de impact van Covid-19 op het
gebied. Om zo samen te verkennen wat er nodig/wenselijk is richting de herstelfase. Op 3 juli is hierover een
gesprek in de Achterhoek Board; is er bijvoorbeeld bijstelling nodig van de gebiedsagenda/regionale
visie/regiodeal?
Met de sectoren sectoren cultuur en vrijetijdseconomie, die buiten onze agenda vallen, worden separaat
gesprekken gevoerd.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met het DNA om de ideeën of concrete plannen die er zijn voor de
lokale overbruggings- en herstelfase, te verkennen en te delen. M. Verstappen en G. Karssenberg trekken
dit.

Zie ook: https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Gelders-herstelprogramma
3 Lobby

Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
Memo Lobby 8 juli 2020.docx

4 Jaarstukken 2019
1.    instemmen met de jaarstukken 2019;
2.    instemmen met het toevoegen van het jaarresultaat aan het investeringsfonds;
3.    het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel jaarstukken 2019.docx

Accountantsverslag 2019.pdf

5 Conctrole protocol 2020
Instemmen met het controleprotocol voor jaarrekening 2020.

Voorstel controleprotocol 2020.docx

6 Programmabegroting  2021-2024
De programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 vast stellen en daarmee de bijdrage voor
2021 voor bestaand beleid vaststellen op € 6,83 per inwoner voor gemeenten en € 2,11 voor de provincie.
Gemeenten stemmen hiermee in met programma 1’ Smart Governance’ en programma 4 ‘Bedrijfsvoering en
rente’ en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart Economy en Smart Living zijn aangeboden ter
kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert.

Voorstel begroting 2021.docx

7 Burap1 januari-april 2020
1.    Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met april 2020.
2.    In stemmen met de 1e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2020.

Voorstel burap jan-apr 2020.docx

Bestuursrapportage januari - april 2020.pdf

8 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 3 juli in de Board besproken)
Akkoord gaan met de voorliggende vijf projecten en de voorgestelde financiering:

-    Klasse!
-    Toolbox statushouders
-    GROS
-    Achterhoek Rookvrij (betreft aanvulling lopende project)
-    Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties

Ter informatie is een financieel overzicht toegevoegd van de projecten Regio Deal en investeringsfonds
(stand juni 2020).

Voorstel goedkeuren projecten.docx

Aanvraagformulier project Klasse!.docx

Beoordeling project Klasse!.docx

Aanvraagformulier project Toolbox voor statushouders.docx

Beoordeling project Toolbox voor statushouders.docx

Aanvraagformulier project GROS.pdf

Beoordeling project GROS.docx



 

Aanvraagformulier Achterhoek Rookvrij fase 2.doc

Beoordeling project Achterhoek Rookvrij.docx

Achterhoek Rookvrij Plan van Aanpak fase 2.pdf

Aanvraagformulier project Leefsamen Achterhoek Woningcorporatie.docx

Begroting Regiodeal Woningcorporaties.pdf

Beoordeling project Leefsamen.docx

Tussentijds evaluatieverslag Leefsamen.pdf

Overzicht projecten per juni 2020.pdf

9 Verslag van de vergadering van 3 juni 2020
Vaststellen van het verslag.

Verslag_Algemeen_Bestuur_3_juni_2020-2.docx

10 Rondvraag en sluiting



9 Verslag van de vergadering van 3 juni 2020

1 Verslag_Algemeen_Bestuur_3_juni_2020-2.docx 

Verslag Algemeen Bestuur
Datum 03-06-2020
Tijd 9:00 - 11:00
Locatie MS Teams, zie agendaverzoek
Voorzitter Mark Boumans
Omschrijving Het AB vergadert digitaal.

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 
melden bij W. Stortelder w.stortelder@8rhk.nl
06 38066515

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten
Mw. Bronsvoort is verhinderd.
Het geplande diner met Twente op 24 juni wordt verzet naar het najaar.

Mw. Veneman meldt dat op 10 juni PS besluit over de extra 9,5 miljoen voor de 
Achterhoek. De verwachting is dat ze positief besluiten.
De zorgpartijen hebben Mevr. R. Wilke, bestuurder bij Sensire. voorgedragen voor de 
Achterhoek Board.
Dhr. Boumans meldt dat er veel discussie is geweest over het houden van een digitale 
Achterhoek Raad voor de zomer. Vanuit Berkelland en twee fracties lag daarvoor een 
verzoek, waarbij een deel een formele vergadering wilde. Vanuit de 
agendacommissie is een uitvraag gedaan voor een informele bijeenkomst. Hiervoor 
was onvoldoende belangstelling. Na de zomer hopen we weer een fysieke vergadering 
te kunnen houden.
Dhr. van Oostrum geeft aan dat vanuit Berkelland vooral behoefte was om te praten 
over de ziekenhuizen en de inhoud van de begroting 2021. Over dit laatste gaat het 
AB namelijk niet. 

2 Voortgangsrapportages Gebiedsopgave/Gebiedsagenda 2019
Akkoord.

3 Project Ondermijning in Zicht
Akkoord, is in de driehoek al besproken. 
Dhr. Stapelkamp geeft aan nog graag –in ander verband- te willen doorpraten over 
het Bibobbeleid. Naar zijn idee gaat dit veel werk opleveren voor gemeenten en het 
RIEC.

4 Projecten: Kattenberg en Fonds voor Talentontwikkeling
Akkoord.
Naar aanleiding van vraagt mw. Besselink aandacht voor de vele fondsen die worden 
ingesteld. Hebben we nog wel voldoende zicht op waar wie waarvoor terecht kan?
Mw. Veneman antwoordt dat dit met name bij ondernemers speelt. M. van Gils is 
bezig met het ontwikkelen van een app hiervoor. De financiering die hij extern heeft 
aangevraagd is echter nog niet rond. Dus hier is zeker aandacht voor.
Mw. Besselink vraagt structurele aandacht, het moet niet versnippert raken. Dat 
geeft ook veel administratieve last en blijven mogelijk op verschillende plekken 
middelen onbesteed.
Mw. Veneman antwoordt dat bij de eindafrekening eventuele niet bestede middelen 
terugvloeien naar de Regio.



5 Aanpak rondom Corona vanuit Achterhoek verbindt
Dhr. van Oostrum vraagt zich af hoe actiepunt 8, het ondersteunen van retail, horeca 
en Leisure sector wordt uitgewerkt. Hij kan naar zijn idee niet de bedoeling zijn om 
ondernemers financieel te ondersteunen. Daarvoor zijn er al voldoende acties 
opgezet.
Mw. Veneman antwoordt dat dit actiepunt vanuit de gemeenten is aangedragen. De 
sector zelf moet met een plan komen. Komt dat niet, dan vervalt het actiepunt. 
Overigens ligt er nu geen financiële vraag voor. Als er voor een actiepunt middelen 
nodig zijn, dan loopt dat via reguliere projectaanvragen. Op dit moment ligt er een 
concept aanvraag voor het Noaberkrediet. Dit staat voor morgen geagendeerd voor 
de thematafel.
Dhr. Bengevoord geeft aan dat een idee kan zijn om de Achterhoek te promoten voor 
vakantie in eigen land. Mw. Besselink vraagt te schakelen op Achterhoek Toerisme.

6 Lobby
Dhr. van Dijk presenteert de kernboodschap en gamechangers die samen met de 
werkgroep lobby (M. Koster, P. van ‘t Hoog, M. Boumans en hij) is voorbereid.
Naar aanleiding van:
Dhr. Bengevoord vraagt zich af of je nu moet zeggen “deze tijd”. Dan leg je al gauw 
de link met de coronacrisis. Verder vraagt hij aandacht voor het aanhaken van de 
medewerkers public affairs bij de gemeenten,
Dhr. van Dijk geeft aan dat beide punt terecht zijn. Overigens is het geen 
marketingslogan.

Mw. Besselink vindt het een mooi lijn. De Achterhoek juist nu. Ze vraagt om te 
beginnen met de innovatie in de Achterhoek en daarna de traditionele onderwerpen 
aan te halen. Laat de innovatie zien, bijvoorbeeld ook in de foto’s.
Dhr. Stapelkamp geeft mee dat zijn college de focus onderschrijft maar ook aandacht 
vraagt voor snelle fietspaden. Juist nu biedt dat kansen.
Dhr. van Oostrum geeft aan dat vanuit het Kabinet de as naar het oosten via 
Enschede steeds meer in beeld komt. Als Achterhoek moeten we ons daarin goed 
positioneren, dus meer het Oost NL verhaal. Dat moeten we in ons achterhoofd 
houden en de verbinding blijven zoeken. Schenk vooral aandacht aan de 
innovatiekracht.
Dhr. van Dijk antwoordt dat we een bijzondere tijd leven en ons verhaal in een 
breder perspectief moeten zien. Kijk bijvoorbeeld naar het WUR rapport. Door een 
goede positionering zijn er ook kansen om bij te dragen aan bijvoorbeeld de 
landelijke woonopgave. Daar is dit de onderlegger voor. We moeten samen met 
andere regio’s in Oost (zie ook Nederland slim benutten) ons inzetten. Door de 
mobiliteit in samenhang te zien zijn er ook betere kansen voor de Achterhoek.

Dhr. Bengevoord meldt dat het op dit moment lijkt dat de Open Days digitaal worden 
gehouden. Hij verwacht rond 1 juli uitsluitsel.

7 Prioriteiten vanuit de Achterhoek richting de Euregio's (Interreg)
Dhr. Bengevoord geeft aan dat deze actie voortkomt uit de bestuursopdracht GROS. 
Als Achterhoek profiteren we nog onvoldoende van Interreg. Met deze focus kunnen 
we ons beter voorbereiden op de nieuwe Interreg periode. 
Voorstel wordt morgen in de Board besproken. Hier ligt ook een taak voor de 
thematafels. 
Dhr. van Dijk vraagt aandacht voor de Euregio Rijn Waal. Dhr. Bengevoord antwoordt 
dat dat is opgenomen.
Dhr. Stapelkamp meldt dat er in Bocholt mogelijk een HBO opleiding komt voor 
nooddiensten en gezondheidszorg. Dat biedt ook perspectief voor de Achterhoek. 
Bocholt groeit sterk.



8 Verslag van de vergadering van 22 april 2020
Akkoord.

9 Rondvraag
Mw. Besselink vraagt of er nog een afspraak wordt gepland voor de VNOG.
Dhr. Stapelkamp meldt dat dat geregeld wordt. De stukken hiervoor kunnen na het 
DB van de VNOG morgen, verspreid worden.
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