Achterhoek Raad
Evaluatiepunten/onderzoeksopdracht regionale
samenwerking
Datum
Agendapunt
Onderwerp

: 30 maart 2020
: 3, bijlage 3.1
: Evaluatiepunten/onderzoeksopdracht regionale samenwerking

Voorstel
Bespreken van de evaluatiepunten.
Toelichting
Zoals afgesproken bij de besluitvorming over de nieuwe samenwerking in 2018 wordt deze
samenwerking na twee jaar geëvalueerd. Deze evaluatie willen we nu gaan starten, zodat in de
Achterhoek Raad van 5 oktober de resultaten kunnen worden besproken. De Achterhoek Board
heeft, afgestemd met het algemeen bestuur, de evaluatiepunten en onderzoeksopdracht
beschreven. Hierbij is bewust gekozen om dit op hoofdlijnen te formuleren, zodat er voldoende
ruimte is voor invulling vanuit de partners.
Bijgaand ontvangt u de evaluatiepunten/onderzoeksopdracht. Voor het uitvoeren van de
onderzoeksopdracht willen we twee gerenommeerde personen vragen. Een vanuit de wetenschap
en een vanuit het Openbaar Bestuur.
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1. Inleiding, waar richten we ons op, wat zijn onze doelen?
De samenwerking in de Achterhoek richt zich op de ruimtelijk-economische agenda. Leidend is het
draaiende houden en versterken van de economie. Hiervoor werken we aan een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven, aan goed en juist opgeleid personeel en een mooie en prettige
woonomgeving. Een goede (digitale) bereikbaarheid is essentieel voor onze bedrijven en voor onze
inwoners. Bovengenoemde opgaven kunnen we alleen realiseren door samen te werken en de
opgaven op het gebied van wonen en leefbaarheid, bereikbaarheid, vestigingsklimaat, infrastructuur
en werk in samenhang te bekijken.
Naast de inhoudelijk opgave willen we met de gekozen vorm van Achterhoek Raad, Achterhoek Board
en Achterhoek Thematafels drie doelen bereiken:
o Het beter betrekken van raadsleden bij de regionale samenwerking
o Meer slagkracht in de bestuurlijke besluitvorming
o Meer uitvoeringskracht
De evaluatie moet in ieder geval antwoord geven of het voldoende lukt onze doelen te bereiken.
De afgesproken evaluatie van de gekozen samenwerkingsvorm i.r.t. de WGR wordt –gelet op het
juridische karakter hiervan- separaat opgepakt. Een geschikt moment hiervoor stemmen we af het
ministerie van BZK.
2. Evaluatiepunten
Draagt de samenwerking bij aan het behalen van onze doelstellingen op het gebied van
economie, wonen en leefbaarheid? Inhoudelijke evaluatiepunten
 Helpt de nieuwe governance om onze doelen –in gezamenlijkheid en gedragen- beter te
formuleren en te bereiken?
 Voldoen de thema’s die wel/niet belegd zijn in de samenwerking. Zijn we voldoende wendbaar
om nieuwe opgaven als klimaat, stikstof en droogte op te pakken?
 Is de focus van de thematafels goed?
Draagt de gekozen vorm bij aan een echte samenwerking tussen de 3O’s en met partijen
buiten de Achterhoek? Cultuuraspecten
 Is de samenwerkingscultuur binnen de Achterhoek verbeterd?
 Hoe ervaren Provincie, andere regio’s, het Rijk en hogescholen onze samenwerking?
 Hoe ervaren ondernemers en maatschappelijke organisaties hun positie?
 Heeft de samenwerking het regionaal denken bevorderd?
Praktische evaluatiepunten. Procesmatige evaluatiepunten
 Bevalt de werkwijze van de Achterhoek Raad?
 Bevalt de werkwijze van de Achterhoek Board en de taakverdeling met het algemeen bestuur?
 Bevalt de werkwijze van de Thematafels?
3. Onderzoeksopdracht
Opdracht: in de periode april en mei de samenwerking op de genoemde evaluatiepu nten te
evalueren. Dit door het voeren van gesprekken met in ieder geval:

Achterhoek Raad

1. Minimaal 7 raadsleden waarvan 4 zitting hebben in de Achterhoek Raad en 3 geen zitting
hebben in Achterhoek Raad (minimaal 1 per gemeente)
2. Vanuit ondernemers vertegenwoordiging vanuit VNO-NCW, bouwend Nederland en SIKA
3. Vanuit maatschappelijke organisaties vertegenwoordigers vanuit onderwijs (ook HBO),
zorg en woningcorporaties
4. Leden van het algemeen bestuur (minimaal 2 waarvan 1 uit DB)
5. Wethouders (minimaal 1 per gemeente)
6. Vertegenwoordiger(s) van de provincie Gelderland
7. Vertegenwoordigers van samenwerkende Regio’s en Boards
8. Ministeries van BZK en LNV; 2 leden van de stuurgroep Regiodeal
9. Secretaris directeur Achterhoek Ambassadeurs

Voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht willen we twee gerenommeerde personen vragen.
Een vanuit de wetenschap en een vanuit het Openbaar Bestuur.
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