Achterhoek Raad
Schriftelijke informatie i.v.m. het annuleren van de
Achterhoek Raad d.d. 30 maart 2020
Doetinchem, 19 maart 2020
Geachte leden van de Achterhoek Raad,
Zoals aangegeven in de mail van uw griffier d.d. 16 maart jl. gaan we op zoek naar een nieuwe datum
voor de Achterhoek Raad op het moment dat we duidelijkheid hebben over het einde van de Coronamaatregelen. We hopen dat we voor de zomer nog een nieuwe Achterhoek Raad kunnen houden.
Hieronder wordt u geïnformeerd over hoe om wordt gegaan met de agendapunten.

Agenda
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2. Voorstel ‘Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18’ (bijlage 2.1)
Besluitvorming over het voorstel wordt uitgesteld tot de volgende Achterhoek Raad.
Ook dan zal er in de week of weken voorafgaand aan de Achterhoek Raad een informele
informatieve bijeenkomst worden gehouden zodat u de mogelijkheid heeft om goed geïnformeerd
de raadsvergadering in te gaan.
U kunt van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid in de tussentijd verwachten dat zij zich
blijft richten op een goede lobby richting het Rijk en de Provincie. Zo is bijvoorbeeld tijdens het
Lentediner in Den Haag op 13 mei a.s. (waarvan overigens ook nog onzeker is of dit door kan gaan)
het hoofdthema “Mobiliteit”. De N18 zal op deze avond een belangrijk onderwerp zijn. De
Thematafel zal het belang van een goede N18 ook dan weer naar voren brengen.
3. Evaluatiepunten / onderzoeksopdracht regionale samenwerking (bijlage 3.1)
De bespreking van de evaluatiepunten en de onderzoeksopdracht wordt uitgesteld tot de volgende
Achterhoek Raad. Met het starten van het onderzoek wordt gewacht tot na de bespreking in de
Achterhoek Raad. Dit kan betekenen dat het onderzoek niet, zoals gepland, in september
gereed is en besproken kan worden in uw vergadering van 5 oktober a.s. In dat geval wordt de
bespreking van dit punt geagendeerd voor de Achterhoek Raad van 7 december a.s.
4. Concept beknopt verslag d.d. 09/12/2019 (bijlage 4.1)
Bespreking van en besluitvorming over het verslag wordt geagendeerd voor de volgende Achterhoek
Raad.
5. Stand van zaken moties (bijlage 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.)
Tijdens de volgende Achterhoek Raad zal de Achterhoek Board de stand van zaken rondom de
moties mondeling toelichten. Onderstaand alvast de huidige status.
Motie “Achterhoek Alumni”
Na de vorige Achterhoek Raad is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de
initiatiefnemer (Gemeente Winterswijk) van het project Achterhoek Alumni-netwerk en SmartHub.
Hieruit is de conclusie getrokken dat zij samen op zullen trekken bij het opstellen van het
daadwerkelijke projectplan en dat zij dit in gaan brengen bij de Thematafel Smart Werken &
Innovatie. Omdat er door SmartHub al nauw contact is met het Achterhoekse Voortgezet Onderwijs
en om structurele borging van het project veilig te stellen, is er voor gekozen om het project onder
de verantwoordelijkheid (en ook organisatie) van SmartHub te laten vallen. De verwachting is dat
het projectplan voor de zomer ter besluitvorming aan de Thematafel Smart Werken & Innovatie
wordt voorgelegd.

Motie “Onderzoek snelle fietsverbindingen”
Hierover bent u schriftelijk geïnformeerd (zie bijlage 5.4 bij de agenda van de Achterhoek Raad van
30 maart 2020). De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is nu bezig om de fietsverbindingen in
kaart te brengen. De Achterhoek Board hoopt u hier in de eerstvolgende Achterhoek Raad meer
duidelijkheid over te kunnen geven.
Motie “Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek”
De Achterhoek Board heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met onder meer de Raad van
Toezicht van Santiz. Er staat nog een aantal gesprekken gepland die belangrijk zijn voor een
integrale reactie op de motie. Zodra deze gesprekken hebben plaatsgevonden ontvangt u, uiterlijk
op 30 maart, de reactie van de Board op de motie.
PAUZE
6. Lobbystrategie
De presentatie van mw. M. Koster, Boardlid en dhr. O. van Dijk, portefeuillehouder Lobby Regio
Achterhoek wordt geagendeerd voor de volgende Achterhoek Raad.
7. Concept begroting Regio 2021
De presentatie van dhr. O. van Dijk, portefeuillehouder Financiën Regio Achterhoek ontvangt u
bijgaand. De concept begroting wordt zoals gebruikelijk geagendeerd voor de gemeenteraden.
Deze stukken worden 1 mei verzonden naar de gemeenten.
8. Achterhoek Monitor
De presentatie van dhr. W. Buunk, Boardlid ontvangt u bijgaand. In de volgende Achterhoek Raad
zal hij dit toelichten.
9. Regio Deal, stand van zaken projecten (bijlage 9.1, 9.2)
Vragen over de projecten kunt u tijdens de volgende Achterhoek Raad stellen.
10. Vragenronde
11. Afsluiting
Ik hoop u zo, mede namens de Achterhoek Board, voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000.
Met vriendelijke groet,
Mark Boumans
Voorzitter Achterhoek Raad

