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Aanwezig

Verslag
Afwezig

: de heren H.J. Kaiser (voorzitter, tot 9.45 uur), T.M.M. Kok, J.B. Wilschut,
H. Bloemen, J.G. van Balveren, H.A.J. Aalderink en R.C.P. Swieringa en
mevrouw J.I.M. Steffens en mevrouw C.C. Leppink-Schuitema
: mevrouw W. Stortelder
: De heren M.J. van Beem, S. Kroon, L.J.H. Scharenborg en H. Heijman

Publieke tribune

: De heer H. Haggeman

1.

Opening en vaststellen agenda
Welkom aan de heer Aalderink. De heer Aalderink zal agendapunt 6.1 toelichten.
De heer Wilschut vervangt de heer Kroon. De heer Bloemen vervangt de heer
Scharenborg, De heren van Beem en Heijman zijn verhinderd en worden niet
vervangen. De heer Kaiser moet eerder weg, de heer Kok zal dan het voorzitterschap
overnemen.

2.

Verslag van de vergadering van 24 april
Akkoord.

3.

Ingekomen en uitgaande stukken
Er is een antwoord ontvangen van staatsecretaris Teeven op onze brief over het
masterplan dienst justitiële inrichtingen. De brief zal naar de AB-leden en de colleges
van Doetinchem en Berkelland worden doorgestuurd. Ook het poho+ in kennis stellen.
De heer Bloemen meldt dat samen met andere gemeenten een second opinion is
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de extra kosten uitkomen op 1 miljard. Morgen wordt er
een petitie aangeboden.

4.

Mededelingen algemeen
De heer Swieringa meldt dat de Achterhoek (de heer Van Beem) een pitch heeft
gehouden voor minister Blok. De minister heeft echter weinig toezeggingen gedaan.
Veertien van de zestien anticipeerregio’s waren vertegenwoordigd. Afgesproken is dat
de anticipeerregio’s gezamenlijk gaan optrekken. Er zal jaarlijks een gesprek zijn met
de minister. De provincie Gelderland ontvangt 7 miljoen extra omdat de Achterhoek
anticipeerregio is. Dit geld is echter niet gelabeld en wordt niet doorgezet naar de
Achterhoek. Indien de Achterhoek krimpregio zou zijn, zou de provincie meer
ontvangen, maar ook dan is het geld niet gelabeld, dus schieten we er niet veel mee
op. Dit punt is onder de aandacht van de provincie gebracht. De heer Kaiser meldt dat
het bedrijfsleven liever niet spreekt over krimpregio, dit zou een negatief effect hebben
op de economie.
Geen van de aanwezigen is naar de informatiebijeenkomst over de omgevingsvisie
geweest.

5.
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Terugblik op de C8 bijeenkomst van 28 mei
Het AB kijkt terug op een open en constructieve bijeenkomst op een mooie plek. Helaas
konden we niet veel stappen vooruit maken, maar er zijn ook geen stappen achteruit
gemaakt. Uitgangspunt is een benadering vanuit de burgers, niet principieel maar
pragmatisch. De brief aan Plasterk is aangepast en zal vooraf nog worden toegezonden
aan de AB leden en de voorzitter van het poho sociaal.

De heer Kok vraagt om voor de volgende C8 bijeenkomst de verwachtingen beter te
managen. Nu hadden sommige deelnemers hogere verwachtingen. De C8 neemt geen
besluiten, maar heeft als doel elkaar te informeren en te bespreken waar we elkaar
kunnen vinden.
De heer Wilschut vindt dat de verwachtingen goed gemanaged waren. Lijnen zijn
uitgezet in de AB heidag, uitwerking van de transities agenderen voor de colleges en
daarna delen in de C8. Dit pad bleek echter niet haalbaar. Hopelijk kunnen we op 20
juni die stap wel maken.
De heer Bloemen kijkt terug op een goede bijeenkomst, maar heeft niet het gevoel dat
iedereen het achterste van de tong heeft laten zien. Hij heeft zorgen over de
eensgezindheid, hebben we allemaal dezelfde stip op de horizon? Het zou goed zijn dat
het AB daar nog eens bij stil staat.
De volgende C8 is op 1 oktober in Bronckhorst.
6.

Agendapunten ter bespreking en besluitvorming
6.1 Investeringsagenda
De heer Aalderink licht toe, wat hem betreft twee stappen. In principe de middelen van
de CPA/ambulancedienst teruggeven aan de gemeenten, maar tegelijkertijd een beroep
doen om middelen beschikbaar te stellen voor de investeringsagenda. Samen met
Lochem hebben we nu de beschikking over extra menskracht voor de lobby naar
Europa. Mevrouw H. ten Brinke is hiervoor vrijgemaakt. De kosten hiervoor draagt de
gemeente Lochem. Het is nu zaak middelen uit Europa te halen om de mooie projecten
van de werkplaatsen te kunnen financieren. Onze agenda sluit naadloos aan bij de
agenda van Europa, maar we hebben wel capaciteit nodig om de voorstellen zodanig in
een programma op te schrijven dat ze voldoen aan de criteria van Europa. In tweede
instantie is er cofinanciering nodig voor de uitvoering van de projecten. Het zou goed
zijn dat hiervoor middelen gereserveerd staan zodat we snelheid kunnen maken en niet
voor ieder project langs de raden hoeven.
De voorgestelde € 100.000,-- is nodig om expertise in te schakelen die de aanvragen
voor Europese gelden opstelt. Voor het Horizon 2020 programma geldt als voorwaarde
dat er concrete uitvoering wordt gegeven. Dus niet alleen onderzoeksgeld. Daarom
heeft Twente er belang bij om samen met ons op te trekken.
De heer Bloemen geeft aan dat er behoefte is aan een masterplan op basis waarvan
middelen beschikbaar worden gesteld. Aan de andere kant is er eerst geld nodig voor
het opstellen van een masterplan. Overigens moet je de financiering los zien van de –
toevallig- beschikbare middelen van de CPA/ambulancedienst.
Mw. Leppink onderkent dat de kosten voor de baten uit gaan. De gemeente
Montferland is dan ook bereid om de gevraagde € 100.000,-- voor het opstellen van
goede plannen te ondersteunen. De overige middelen teruggeven aan de gemeenten en
aan de hand van concrete projectvoorstellen opnieuw bestemmen. Niet iedere
gemeente zal daarbij deelnemen aan alle projecten.
Mevrouw Steffens sluit zich hierbij aan en geeft mee om het geld nog niet terug te
storten aan de gemeenten, maar in reserve te houden bij de Regio en t.z.t. met een
goed onderbouwd voorstel aan de raden voor te leggen. Voor het inhuren van expertise
heeft zij goede contacten.
De heer Swieringa geeft aan dat de gemeente Winterswijk verzocht heeft om een
concretere uitwerking.
De heer Kok geeft aan dat de heer Aalderink geen portefeuillehouder kan zijn voor dit
dossier. Dit moet de heer Kaiser zijn. De gemeente Aalten heeft het standpunt dat de
middelen teruggestort moeten worden en dat op basis van concrete inhoudelijke
voorstellen tot nieuwe besteding kan worden overgegaan. Overigens heeft hij de indruk
dat de gemeenten –zowel ambtelijk als bestuurlijk- nog onvoldoende zijn aangehaakt
bij het Europaverhaal. Daar aandacht aan geven.
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De heer Wilschut vraagt om tempo. De Europese agenda en Achterhoek agenda sluiten
naadloos aan. Daar kunnen we veel meer uithalen, maar moeten wel eerst investeren.
Kijk niet alleen naar de middelen die toevallig vrijkomen. Hij pleit voor een
meerjarenperspectief.
De heer Van Balveren geeft aan dat er nu een geweldige kans ligt om Europese
middelen binnen te halen. Deze kans moeten we benuttenen het is dan ook goed om in
eerste aanleg hier de ambulancemiddelen voor te gebruiken. Dat gaat sneller dan
iedere gemeente om een bijdrage te vragen.
De heer Kaiser concludeert dat de inzet van € 100.000,-- voor het opstellen van goede
aanvragen op de steun van een meerderheid kan rekenen, mits verder uitgewerkt
wordt voor welke projecten en onderwerpen deze aanvragen met name bedoelt zijn en
wat dit de Achterhoek mogelijk kan opleveren. Hiervoor zal een nieuw voorstel worden
opgesteld. Definitieve besluitvorming aan de hand van dit nieuwe voorstel. De
cofinanciering voor concrete projecten komt dan in een later stadium, hierbij wordt ook
een beroep gedaan op de andere twee O’s. In het volgende AB zal de voortgang
gemeld worden.
Daarnaast is het goed dat er een informatiebijeenkomst voor de gemeenten wordt
georganiseerd over de stappen die we ondernemen richting Europa.
6.2 Voorbereiding VNG jaarvergadering
Het amendement van de gemeente Bronckhorst wordt door alle gemeenten
ondersteund. Amendement namens de acht gemeenten indienen. De heer Van Beem
wordt gemachtigd om namens de Regio Achterhoek een stem uit te brengen op de ALV.
Indien de heer Van Beem verhinderd is zal de heer Kok namens de Regio Achterhoek
stemmen.
6.3 Folow-up bestuurlijk overleg met provincie over krimp d.d. 3 april
De folluw-up is gisteren tijdens de C8 kort toegelicht door de heer van Beem. Doel is
om de provincie meer te betrekken bij de aanpak van de krimpproblematiek, opdat zij
zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor passende maatregelen. De provincie wil
hiervoor in zoveel mogelijk gemeenten in gesprek met de burgers. Dat wordt nu
uitgewerkt, waarbij aangesloten wordt bij lopende processen in de gemeenten. Gestart
wordt in Winterswijk.
Aan de andere gemeenten wordt gevraagd na te denken over onderwerpen die zij
willen aansnijden in een bijeenkomst in hun gemeente. Dit is maatwerk per gemeente.
De heer Wilschut vindt dat het gevoel van urgentie nog onvoldoende leeft bij de
provincie.
De bijeenkomsten kunnen hierbij helpen. De heer Kok vindt dat de provincie wel
actiever wordt op dit dossier.
Voor de bijeenkomst in Winterswijk zullen alle gemeenten worden uitgenodigd.
6.4 Regiocontract – herzien contract
Het herziene contract is een formaliteit. De bijdrage van de provincie is ongewijzigd.
Wel zijn de bijdragen van de gemeenten aangepast op basis van de beschikbare
budgetten. Akkoord.
6.5 Visiedocument nazorg regionale stortplaatsen
De regionale stortplaatsen zijn een afbouwtaak. Voorstel is om het overdragen van de
stortplaatsen te versnellen, maar de middelen nog niet over te dragen omdat we zelf
meer rendement halen. Het voorstel is om nu de overdrachtsprocedure en
onderhandeling met de provincie te starten. De daadwerkelijke overdracht volgt hieruit.
De heer Bloemen vraagt aandacht voor het risicoprofiel. In het verleden is er veel geld
gereserveerd om risico’s af te dekken. Door nieuwe inzichten kan dit mogelijk bijgesteld
worden.
De heer Swieringa geeft aan dat de meetresultaten laten zien dat er weinig risico’s zijn.
Dat wordt meegenomen in de onderhandelingen met de provincie.
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Het AB geeft aan dat het om een belangrijk dossier gaat, waar veel geld mee is
gemoeid. Starten met de voorbereidingen voor overdracht is akkoord, maar de
uiteindelijke besluitvorming over de overdracht ligt bij de colleges.
Kok/ Leppink: veel importantie meer onderbouwing nodig. Uiteindelijk collegebestuur
besluit. Als je nu overdraagt sta je slechter in de onderhandelingspositie.
De heer Kok concludeert dat de voorbereidingen voor de overdracht gestart kunnen
worden, waarbij eerst een risicoprofiel moet worden opgesteld welke als basis voor de
onderhandelingen kan worden gebruikt. Hiervoor zonodig expertise inhuren. De
besluitvorming over de feitelijke overdracht t.z.t. voorleggen aan de colleges.
6.6 Proces inspraak omgevingsvisie
De heer Kok meldt dat de conceptreactie –voorbereid door het poho ROV- voorgelegd is
aan de poho’s en werkplaatsen. De reactie bestaat uit een reactie op hoofdlijnen en een
reactie op detailniveau, vooral over de verordening. Om de raden goed te kunnen
betrekken zal de integrale zienswijze al op 6 juni naar de raden gaan. Tegelijk met het
consulteren van het AB. Doel is één reactie vanuit de Achterhoek te verzenden. Lokale
reacties worden, indien ze van regionaal belang zijn zo veel mogelijk, meegenomen.
6.7 Terugkoppeling vanuit de poho’s
De heer Kok meldt dat er vorige vrijdag een gesprek is geweest tussen het poho ROV
en de WP Vitale leefomgeving. Hij wil deze discussie graag in het AB laten terugkomen.
Actie W. Stortelder
De heer van Balveren meldt dat er gewacht wordt op de handtekening minister (A18).
Rover heeft aangegeven samen te willen optrekken t.a.v. het spoor. Vanmiddag
bespreekt het poho de manier waarop PS wordt benaderd gelet op de besluitvorming in
PS (juni). Op de vraag van de heer Bloemen over de doortrekking van het spoor
Winterswijk-Münster meldt de heer Van Balveren dat dit niet prominent op de agenda
staat.
Wel is het poho actief op het dossier over de buslijn Doetinchem- Emmerik. Hiervoor is
nog € 100.000,-- cofinanciering vanuit Duitse zijde nodig.
7.

Agendapunten ter kennisname
7.1 Regiocontract verantwoording 2012
De heer Swieringa meldt dat we redelijk op schema liggen. Enkele projecten zijn nog
niet gestart. Hierover moet voor de zomer duidelijkheid zijn, zonodig zullen
reserveprojecten gestart worden. De heer Kok meldt dat dit een tussenstand is.
Sommige bedragen worden door de gemeente Aalten niet herkend. Daar aandacht aan
schenken bij de verantwoording eind dit jaar.

8.

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Vastgesteld d.d. 3 juli 2013

secretaris,
drs. R.C.P. Swieringa
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voorzitter,
drs. H.J. Kaiser

