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Opening, mededelingen en delen actualiteiten.
De heren O. van Dijk en A. Stapelkamp zijn afwezig.
Op 11 september (16.00 - 17.30) is de aftrap van het preventieakkoord in
aanwezigheid van Staatssecretaris P. Blokhuis. M. Boumans en A. Bronsvoort zijn
hiervoor uitgenodigd, maar zijn beide verhinderd. J. Hoenderboom vervangt A.
Bronsvoort. De bijeenkomst is in Oost Gelre.
Verder zijn de leden van de thematafel uitgenodigd. M. Besselink vraagt
terughoudend te zijn bij het uitnodigen. Alleen uitnodigen wie noodzakelijk is.
In het verlengde hiervan wordt gesproken over hoe dit najaar om te gaan met fysieke
bijeenkomsten. De lijn tot 1 januari blijft: zoveel mogelijk digitaal en thuis werken.
Belangrijk is om dit regionaal goed met elkaar af te spreken en vast te leggen, zodat er
één lijn is.
S. Veneman meldt dat sommige thematafels sterk de behoefte hebben weer samen te
komen. M. Besselink geeft aan dat één fysieke bijeenkomst wellicht goed is.
M. Boumans stelt voor om in de burgemeesterskring vrijdag de afspraken vast te
leggen. Waarbij de lijn is om in principe digitaal te vergaderen tenzij er redenen zijn
om wel fysiek bij elkaar te komen.
Op 30 september (10.00 - 12.00 uur) brengt Staatssecretaris R. Knops een bezoek aan
de Achterhoek. Thema grensoverschrijdende samenwerking i.r.t. de Regio Deal. We
gaan naar Civon en 24/7 Tailorsteel. J. Bengevoord is gastheer. Verder aandacht voor
Grensland College (ondertekening intentieverklaring).
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Projectvoorstel Noaberkrediet 2.0
De gemeenten zijn over het algemeen niet erg enthousiast over het project. De vraag
die opkomt is of dit project nu het bedrijfsleven echt helpt en er voldoende bedrijven
geholpen kunnen worden. Wel is een aantal kritische opmerkingen in het voortraject
verwerkt. Aandachtspunt is om de beoordeling van projecten aan de tafels kritisch te
blijven volgen en daar –als het nodig is- aan de handrem te trekken.
Die rol ligt niet bij het AB.
M. Besselink vraag of de financiering niet uit de Regio Deal kan.
S. Veneman antwoordt dat dit vooral te maken heeft met de cofinanciering, die
onvoldoende is. Bovendien bevat het investeringsfonds nog veel middelen. Ze kan
deze vraag mee terugnemen en opnieuw de afweging laten maken.

Het AB geeft aan dat dat nu niet nodig is, maar bij volgende projecten wel goed
afwegen. Akkoord met het project.
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Rondvraag en sluiting
M. Boumans vraagt hoe we om gaan met de afgesproken 1,5 heidag met het AB dit
najaar. Het AB geeft aan niet op stap te willen, maar wel een halve dag bij elkaar te
willen komen in de Achterhoek.
Het AB machtigt de heer Boumans om de stem namens de Regio uit te brengen op de
digitale ALV van de VNG op 25 september.
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