
      

Bundel van de Algemeen Bestuur van 11 november 2020

 

 

 

 

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten
Op 16 december van 14:30 - 17:00 is er een digitaal congres waar de eerste Achterhoek Monitor wordt
gepresenteerd.

2 Gesprek met Christoph Almering directeur-bestuurder Euregio, nav strategienotitie
3 Lobby

Kennis nemen van lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
Memo Lobby 11 november 2020.docx

Bijlage 1 - Speerpunten - Lobby uit onverwachte hoek.pdf

Bijlage 2 - Brief WGO wonen 9 november.docx

4 Burap 2 (januari t/m augustus) en 2e verzamelwijziging 2020
1.    Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met augustus 2020.
2.    Instemmen met het voorstel om het budget onvoorzien ad € 8.000 in te zetten voor incidentele inhuur
van derden.
3.    Instemmen met de toevoeging van het saldo van de afwikkeling van de stortplaatsen ad € 92.000 aan
het investeringsfonds.
4.    In stemmen met de 2e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2020.

Voorstel burap jan-aug 2020.docx

Bestuursrapportage januari - augustus 2020.pdf

5 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 5 november in de Board besproken)
Akkoord gaan met de voorliggende drie projecten en de voorgestelde financiering:
1.    Project Heuvelstraat
2.    Project Werkgeversaanpak Achterhoek: Mobiliteitsmakelaar 2020-2021
3.    Bijdrage in Smart Governance Achterhoek

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

Voorstel goedkeuren projecten.docx

Aanvraagformulier project Heuvelstraat.pdf

Beoordeling project Heuvelstraat.docx

Aaanvraagformulier Werkgeversaanpak Achterhoek Mobiliteitsmakelaar 2020-2021.pdf

Beoordeling werkgeversaanpak Achterhoek Mobiliteitsmakelaar 2020-2021.docx

Aanvraagformulier - Smart Governance 2021-2023.docx

projecten per eind oktober 2020 definitief.pdf

6 Verslag algemeen bestuur van 30 september 2020
Vaststellen van het verslag.

Verslag Agenda_Algemeen_Bestuur_30_september_2020.docx

7 Rondvraag en sluiting



6 Verslag algemeen bestuur van 30 september 2020

1 Verslag Agenda_Algemeen_Bestuur_30_september_2020.docx 

Verslag Algemeen Bestuur
Datum 30-09-2020
Tijd 9:00 - 10:00
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.
Er is nog geen datum gevonden voor de AB heidag, er wordt aangewerkt. De AB leden 
hebben wel behoefte om op korte termijn bij te praten, los van een agenda. Afhankelijk van 
de Coronamaatregelen op dat moment, wordt het overleg fysiek of digitaal gehouden.
Het werkbezoek van staatssecretaris Knops van vandaag is geannuleerd; de ondertekening 
van de intentieverklaring Grensland College gaat wel door.

2 Lobby
De vacature voor Adviseur Public Affairs & Lobby is ingevuld. De nieuwe adviseur is Joram 
van Donk en hij is nu nog woordvoerder van de CvdK in Overijssel. Hij start 1 december 
2020, daarna volgt een kennismaking met het AB.
A. Stapelkamp vraagt of de acties vanuit de Achterhoek m.b.t. de kandidaten voor de 
Tweede Kamer effect hebben gehad. Een aantal kandidaten trekt zich inmiddels terug 
vanwege de ingewikkelde procedure. Het lijkt erop dat medewerkers van de Tweede Kamer 
makkelijker binnen komen.
O. van Dijk heeft wel het gevoel dat er door de lobby meer aandacht is voor Oost Nederland 
en dat er meer voor Oost Nederland relevante onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s 
terecht komen.
De documenten die betrekking hebben op de lobbystrategie van GS worden opgevraagd. De 
Regio gaat nog kennismaken met de nieuwe lobbyist van de provincie (René Rouwette).

3 Grensoverschrijdende samenwerking
De Duitse verkiezingen zijn geweest; de grensgemeenten zijn met name CDU, de grote 
steden zijn ‘groene’ gemeenten. Zodra het kan, zal een bijeenkomst worden georganiseerd 
tussen Nederlandse en Duitse de burgemeesters.

5 Uitkomsten interne controle
Er zijn geen opmerkingen over de interne controle.

6 Vacatures VNG Commissies
Er zijn vier kandidaten vanuit de Achterhoek die zich allen kandidaat willen stellen voor de 
commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Vanuit de Achterhoek zal er daarom geen 
aanbevelingsbrief uitgaan. 
A. Bronsvoort meldt dat Marieke Frank is uitgenodigd voor een plek in het bestuur van VNG 
Gelderland.
De nieuwe voorzitter van het Poho Vrijetijds Economie is een wethouder uit Lochem.
Voor de AB heidag wordt een actueel overzicht gemaakt van de vertegenwoordigers vanuit 
de gemeenten in de verschillende gremia.



Met betrekking tot Corona wordt opgemerkt dat we als regiogemeenten moeten uitdragen 
dat alle gremia de komende drie weken digitaal vergaderen. De insteek bij de meeste 
gemeenteraden is dat ook deze digitaal vergaderen; bij een aantal gemeenten is daarover 
nog geen uitsluitsel.
Er is behoefte om als burgemeesters periodiek af te stemmen over Corona. Hiervoor zal een 
afspraak worden gemaakt. Actie M. Boumans.

7 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 24 september in de Board besproken)
Het AB is akkoord met de projecten.

8 Achterhoek Raad 5 oktober 2020
Er zijn geen opmerkingen over de stukken van de Achterhoek Raad.

9 Verslagen van de vergaderingen van 8 juli en 31 augustus 2020
De verslagen worden vastgesteld.

4 Project Regiomarketing voor de Achterhoek
Amy van der Werff geeft een toelichting op de marketingcampagne; de presentatie wordt 
gedeeld met het AB. Actie A. van der Werff. Het doel is om identiteit en imago van de 
Achterhoek dichter bij elkaar brengen en de Achterhoek interessant te maken voor 
potentiële nieuwe inwoners en nieuwe arbeidskrachten. Je kunt in de Achterhoek carrière 
maken en fijn wonen. Op één website is alle informatie over de Achterhoek te vinden. 
Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. SmartHub, Achterhoek Toerisme, 
CIVON/Innovatielab, VNO-NCW/SIKA en Onderwijsorganisaties.

J. Bengevoord vindt het niet verstandig om de Achterhoek als ‘hoek’ te profileren. Daarnaast 
is hij van mening dat de Achterhoekse vlag prominenter naar voren mag komen. De twee 
hoekjes in het huidige logo spreken niet tot de verbeelding.
A. van der Werff meldt dat de vlag terugkomt op de website en fotografie; de vlag zal daar 
subtiel worden gebruikt op de achtergrond of bv. via een vlag op een speld of 
telefoonhoesje.
J. van Oostrum is ook niet enthousiast over het woord ‘hoek’. Hij vraagt zich af of we als 
Achterhoek kunnen waarmaken wat we beloven; gaan we echt hulp bieden aan mensen die 
zich via de website melden? Ook heeft hij twijfels over de mate van Naoberschap als het 
gaat om mensen van buiten de Achterhoek.
O. van Dijk ziet dit Naoberschap wel: als je meedoet, dan wordt je met open armen 
ontvangen, maar je moet je niet afzonderen. Hij deelt de mening dat we moeten waarmaken 
wat we beloven, dus er is werk aan de winkel. Naast het digitale contact via de website 
moeten er ook warme contacten komen. Van het subtiel terug laten komen van de vlag is hij 
voorstander. S. Veneman meldt dat gebleken is dat de Achterhoekse vlag nog niet erg 
bekend is buiten de Achterhoek.
M. Besselink vraagt zich af of we voldoende woningen hebben voor de vraag die kan gaan 
ontstaan. Ook is zij benieuwd of er onderzoek is gedaan naar het succes van dergelijke 
marketingcampagnes. Is er bijvoorbeeld bekend wat de campagne in Limburg heeft 
opgeleverd? M. Besselink is ook niet enthousiast over het woord ‘hoek’.
A. van der Werff merkt op dat met de ‘Onverwachte hoek’ vooral wordt gedoeld op 
verrassing en verwondering.
M. Boumans stelt voor het onderwerp nogmaals terug te laten komen in het AB nadat er 
antwoorden zijn geformuleerd op de ingebrachte punten.



10 Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Vastgesteld d.d. 11 november 2020

drs. S. Veneman MBA, mr. M. Boumans MBA MPM,
secretaris/directeur voorzitter 
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