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Agenda Algemeen Bestuur 
Datum 03-11-2021 

Tijd 9:00 - 10:30 

Locatie Via teams 

Voorzitter Mark Boumans 

Toelichting Het AB vergadert digitaal. 

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 

melden bij W. Stortelder 

 

  

1 

 

Opening en mededelingen 

&gt; VNG taskforce economisch herstel, zie bijlagen. Toelichting door O.van Dijk. 

&gt; Op 1 december van 16.00 - 18.00 uur is er een ontmoeting met de Achterhoek 

Board gepland. 

&gt; In september 2022 zal er een tweedaagse voor de nieuwe colleges worden 

georganiseerd. In februari zullen de huidige colleges worden uitgenodigd voor een 

middag en avondprogramma. 

&gt; Op 12 november (17.00 -19.00) is er een informele ontmoeting met de 

Achterhoek Raad 

&gt; Op 15 december (15.00 - 17.00) is het tweede jaarcongres Achterhoek Monitor in 

de Storm (Winterswijk). 
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Lobby 

Kennisnemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten. 
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Midterm review Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek 

1.    Kennisnemen van bijgevoegde midterm review 

2.    Bespreken van de 12 aanbevelingen 

3.    Op basis hiervan opdracht geven voor het opstellen van een herziene 

bestuursopdracht, waarin de door het AB overgenomen aanbevelingen worden 

verwerkt 
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Deelname Partners van Gelderland 

1.    Akkoord gaan met het deelnemen van enkele Duitslandcoördinatoren aan de 

onderzoeksgroep van het participatief onderzoek ‘Partners van Gelderland’ 

2.    Bespreken wie trekker en daarmee lid van de kerngroep kan zijn (bestaande uit de 

trekkers van de vijf Gelderse samenwerkingsprojecten) voor de periode van maximaal 

vier maanden met ingangsdatum van 3 november 2021. 
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Bestuursrapportage jan-aug 2021 

1.    Kennisnemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met augustus 

2021. 

2.    Instemmen met het reserveren/verplichten van € 20.000 voor 
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thuiswerkfaciliteiten voor de komende twee jaren. 

3.    Instemmen met het overhevelen van budgetten O&A naar 2022. 

4.    In stemmen met de 3e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2021. 
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Projecten 

Kennisnemen van de drie projecten: 

 

1. Compactisering Centrumgebied Hengelo 

2. Technische Partner ADC en de Doorontwikkeling Netmobiel 

3. Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata Achterhoek 2021-2022 – Fase 2 

 

Ter informatie is het financieel overzicht toegevoegd van de projecten Regio Deal en 

investeringsfonds (stand oktober 2021). 
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Verslag van de vergadering van 22 september 2021 

Vaststellen van het verslag. 
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Rondvraag 

 

 


