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Raadsvoorstel Werkafspraken Achterhoek Raad, 
behorende bij het Reglement van Orde, vastgesteld 08/04/19 
 

Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit tot het vaststellen van de, naar aanleiding van de vergadering van de 

Achterhoek Raad op 8 april jl., aangepaste “Werkafspraken Achterhoek Raad”. 

 

Toelichting 

De Achterhoek Raad heeft tijdens haar vergadering van 8 april 2019 besloten tot het vaststellen van 
de “Werkafspraken Achterhoek Raad”, met inachtneming van wijzigingen die nog doorgevoerd 

moesten worden, en van het “Reglement van Orde Achterhoek Raad” en heeft daarmee ook 
ingestemd met de instelling van een agendacommissie. Er hebben zich drie personen aangemeld voor 

de commissie en zij zijn op 8 april 2019 benoemd tot lid. Het gaat om de heren Veldkamp, Van der 

Graaff en Schieven. Deze personen hebben geen zitting in de commissie namens een gemeente of 
een partij maar zij vertegenwoordigen de gehele Achterhoek Raad.  

Op 8 april 2019 is afgesproken om een aantal aanpassingen door te voeren in dit 
document waaronder het vastleggen van afspraken rondom spreektijd tijdens de 

vergaderingen. Daarnaast zijn nog een paar zaken toegevoegd aan dit document die in de 

praktijk nog bleken te missen, waaronder “Schriftelijke vragen aan de Achterhoek Board” 
en her en der zijn nog andere zaken aangepast of aangevuld. Deze nieuwe versie ligt ter 

besluitvorming voor aan de Achterhoek Raad op 23 september a.s. 
 

Context 

Het vaststellen van de “Werkafspraken en het Reglement van Orde Achterhoek Raad” valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Achterhoek Raad. 

 

Aanleiding 

De samenwerking in de Achterhoek is in september 2018 in de nieuwe vorm van start gegaan. 

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid werken samen in de Achterhoek Raad, 

de Achterhoek Board en aan de zes Thematafels. Inmiddels zijn er drie vergaderingen van de 

Achterhoek Raad geweest en is geconstateerd dat het goed zou zijn om een aantal werkafspraken  

te maken en een Reglement van orde op te stellen waarin afspraken worden gebundeld die de orde 

van de vergaderingen van de Achterhoek Raad betreffen. 

 

Proces 
Tijdens de informele bijeenkomst voor de Achterhoek Raad op 12 november jl. is gebleken dat er 

behoefte is om met elkaar een goede werkwijze te vinden. Op 3 december jl. heeft de Achterhoek 
Raad ingestemd met de instelling van een werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad. Deze werkgroep is 

3 x bij elkaar geweest en heeft dit voorstel ter bespreking en besluitvorming in de vergadering van de 

Achterhoek Raad van 8 april voorbereid.  
De onderstaande personen hebben deelgenomen aan de werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad. 

- Alexander van der Graaff, D66 Aalten 
- Henk Hartemink, VVD Aalten 

- Jan Engels, D66 Bronckhorst 

- Ruud Veldkamp, CDA Doetinchem 

- Richard de Lange, VVD Oude IJsselstreek 

- Erik Schieven, Lokaal Belang Oude IJsselstreek 

- Ruth van der Meulen, Winterswijks Belang 

- Tineke Zomer, GroenLinks Winterswijk (deels i.v.m. benoeming tot wethouder) 
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De werkgroep is ondersteund door: Rob Janssens (griffier Doetinchem), Maarten Hollander,  

(griffer Winterswijk) en Birkitta Kortes (griffier Achterhoek Raad). 

 

Toelichting  

Reglement van Orde, vastgesteld d.d. 8 april 2019 

Het Reglement van Orde is opgesteld in de geest van de reglementen waarmee wordt gewerkt in  

de gemeenteraden. Gelet op de bijzondere samenwerkingsvorm in de Achterhoek Raad, wijkt het 

Reglement van Orde op een aantal onderdelen af van de bepalingen in de Gemeentewet zoals die 

gelden voor gemeenteraden. Bij de uitwerking van het Reglement van Orde zijn de kaders zoals 

vastgelegd in het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ (april 2018) en de  

‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’ (vastgesteld op 11 juli 2018), gehanteerd. 

Uitgangspunt was een compact reglement waarin alleen de meest noodzakelijke regels zijn 

vastgelegd. 

 

Werkafspraken 

Naast de afspraken die zijn opgenomen in het Reglement van Orde, zijn onderstaande zaken ook nog 

van belang. 

 

Plaatsvervangend voorzitter Achterhoek Raad 

De voorzitter van Regio Achterhoek is ook de voorzitter van de Achterhoek Raad. 

In de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek, vastgesteld op 11 juli 2018, staat beschreven: 

1. De voorzitter van Regio Achterhoek wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.  

    Het dagelijks bestuur stelt daartoe een aanbeveling op.  

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het  

    dagelijks bestuur, door dat bestuur aan te wijzen. 

 

Plaatsvervangend griffier Achterhoek Raad 

De griffier is aangesteld door de directeur van Regio Achterhoek. Bij verhindering of ontstentenis van 

de griffier zorgt de directeur voor vervanging. 

 

Agendacommissie 

De Agendacommissie heeft als enige taak het vaststellen van de voorlopige agenda voor de 

vergaderingen van de Achterhoek Raad. De Achterhoek Raad stelt ter vergadering de definitieve 

agenda vast. De Agendacommissie wordt gevormd door 3 personen bij voorkeur uit 3 verschillende 

gemeenten.  

 
Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad 

De werkgroep Werkwijze adviseert en doet voorstellen m.b.t. de werkwijze van de Achterhoek Raad. 

Deze werkgroep bestaat standaard uit vertegenwoordigers van alle gemeenten en komt bij elkaar 
wanneer daar aanleiding toe is.  

 

Frequentie vergaderingen 

In het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ (april 2018) is het volgende opgenomen: 

- De frequentie van vergaderen wordt vastgesteld op minimaal driemaal per jaar. 

- Elke gemeenteraad kan vragen om extra beraadslaging wanneer hij dat nodig vindt 
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Spreektijd 

Per termijn is er maximaal 3 minuten spreektijd per fractie (dat kan 1 fractie zijn of een cluster van 

fracties, samengesteld uit bijv. 1 partij of 1 gemeente), uitgaande van maximaal 2 termijnen per 

agendapunt. De spreektijd tijdens interrupties en het indienen van moties en amendementen wordt 

niet meegerekend. 
 

Voor de Achterhoek Board geldt een maximale spreektijd van 10 minuten per termijn, uitgaande  
van maximaal 2 termijnen per agendapunt, door hen zelf te verdelen over 1 persoon of meerdere 

personen.  

 

Externe insprekers 

Op voorstel van de voorzitter kan iemand anders dan een lid van de Achterhoek Raad of -Board het 

woord voeren. Externe insprekers kunnen niet inspreken in de Achterhoek Raad. Zij zullen worden 

doorverwezen naar de gemeenteraden. 

 
Vragenronde 

De vragenronde zal standaard aan het begin van de agenda worden geplaatst na de opening en de 
vaststelling van het beknopte verslag.  

 

Schriftelijke vragen aan de Achterhoek Board  
Deze kunnen worden gestuurd naar de griffier van de Achterhoek Raad. Uiterlijk 2 werkdagen na de 

eerstvolgende vergadering van de Achterhoek Board, zullen de vragen schriftelijk beantwoord worden. 

 

Amendementen / Moties (vreemd aan de agenda) 
Amendementen en moties (vreemd aan de agenda) kunnen bij voorkeur op de donderdag anderhalve 

week voor de vergadering van de Achterhoek Raad, voor 12.00 uur per mail worden aangeleverd bij 
de griffier van de Achterhoek Raad. De documenten worden dan zo snel mogelijk onder alle leden en 

plaatsvervangers van de Achterhoek Raad verspreid. Amendementen en moties (vreemd aan de 

agenda) die ter vergadering worden ingediend, zullen niet op papier verspreid worden maar alleen 
digitaal beschikbaar worden gesteld en/of worden getoond op het scherm. 

 

Stukkenstroom 

Stukken voor de (vergaderingen van de) Achterhoek Raad worden aan de griffiers van de 

gemeenteraden toegezonden. De griffiers wordt gevraagd de stukken onder de aandacht te brengen 

van de leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad en de stukken waar relevant te publiceren 

op de eigen raadsinformatiesystemen. 

 

Informele / informatieve (raads)bijeenkomsten 

Op regelmatige basis worden informele / informatieve (raads)bijeenkomsten georganiseerd waarin de 

Achterhoek Raad o.a. informatie krijgt over de voortgang aan de Thematafels. Dit zijn geen officiële 

vergaderingen en hierin worden geen besluiten genomen. 

 

Vergoeding  
Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor gelden mogelijkheden al dan niet een 

vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad. 
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Status 

Per 8 april 2019 is het Reglement van Orde van kracht. Op 23 september 2019 ligt het gewijzigde 

document “Werkafspraken Achterhoek Raad” ter vaststelling voor. 

 

Bijlage: Reglement van Orde Achterhoek Raad, vastgesteld d.d. 8 april jl. 
 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 
 

de griffier,                                       de voorzitter, 

 

mevrouw B. Kortes                              de heer M. Boumans 


