Besluitenlijst digitale vergadering Achterhoek Raad
Datum: 29 maart 2021
Afwezig Achterhoek Raad: D66 Berkelland, SP Doetinchem, Fractie Hubers Doetinchem, Voor Winterswijk.
Afwezig vanaf agendapunt 3 (einde): Gemeentebelangen Berkelland en vanaf agendapunt 4: CDA Berkelland
De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 167 stemmen, resterend in deze vergadering zijn 158 stemmen.
Afwezig Achterhoek Board: De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad
Onderwerp

Besluit

1.

Opening,
vaststelling
agenda en
mededelingen

2.

Benoeming lid
Achterhoek Board
(Ter besluitvorming)

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
De Vragenronde (agendapunt 7) wordt punt 3a.
De motie vreemd aan de agenda 2021-M1 “Mentale
gezondheid Achterhoekse jongeren” wordt
toegevoegd aan de agenda als punt 3b.
De Achterhoek Raad besluit:
 mevrouw A. Bosman, namens de zeven
gemeenten te benoemen tot lid van de
Achterhoek Board.

3.

Concept
Besluitenlijst d.d.
07/12/2020, incl.
lijst toezeggingen,
moties en
amendementen
d.d. 08/03/2021
(Ter besluitvorming)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming

Unaniem aangenomen (bij
hamerslag)

Op basis van de actuele lijst d.d. 08/03/2021,
is een informatieve memo n.a.v. toezeggingen
inzake het amendement “HBO-opleidingen in
de Achterhoek” en een informatieve memo
n.a.v. toezeggingen inzake de motie
“Achterhoek, sta op voor stages” toegestuurd.
Op de vraag van de heer Jansen, CDA
Bronckhorst, geeft de heer Buunk, Boardlid
aan dat mevrouw Van Oorschot de
kwartiermaker is voor De Rode Loper-aanpak.
Zij heeft ervaring in dit soort werk en werkt
samen met de andere kwartiermakers van het
Actieplan Achterhoekse jongeren en van het
Mobiliteitsteam.

3a.

Door middel van een brief aan Staatssecretaris
mevrouw Broekers-Knol is de motie “Natuurlijk
is er in de Achterhoek plek voor kinderen uit
de Griekse vluchtelingenkampen” onder de
aandacht gebracht.
Toezegging door de heer Boumans, voorzitter
Achterhoek Raad n.a.v. een vraag van
mevrouw Kock, PvdA Doetinchem: er wordt
een reminder gestuurd om alsnog een reactie
te vragen van de Staatssecretaris.
Toezegging door de heer Kok, Boardlid n.a.v.
de vraag van de Achterhoekse VVD-fracties
over de HaltetaxiRRReis: t.b.v. de volgende
Achterhoek Raad (04/10/21) wordt informatie
gegeven over de genomen acties en over het
verloop van o.a. het ‘Right to challenge’ dat de
regio’s hebben gekregen van de provincie.

Vragenronde

Toezegging door de heer Kok, Boardlid n.a.v.
de vraag van de Achterhoekse VVD-fracties
over bouwplannen en werkdruk RO-afdelingen:
zo gauw we zicht hebben op het vervolg van
de diverse initiatieven en meer weten over
mogelijke aansluiting bij het initiatief in
Arnhem-Nijmegen om tot een RO-flexpool te
komen, wordt de Achterhoek Raad nader
geïnformeerd.
3b.

Motie vreemd aan
de agenda "
(Ter besluitvorming)

Motie vreemd aan de agenda 2021-M1 “Mentale
gezondheid Achterhoekse jongeren”
Verzoekt de Achterhoek Board:
-De thematafel ‘De Gezondste regio’ te laten
onderzoeken hoe onderwijs, gemeenten,
(jeugd)zorg organisaties en andere (verwijzende)
instanties in de praktijk de gesloten (én

Toezegging door mevrouw Wilke, Boardlid:
de Board zet in op het integreren van de
uitvoering van de motie in het plan “Gezond,
veilig en kansrijk opgroeien in de Achterhoek”.
Daarbij zullen ook de geuite zorgen, vragen en
aanvullingen meegenomen worden.

Motie vreemd aan de agenda
2021-M1
Unaniem aangenomen (bij
hamerslag)

persoonsonafhankelijke) ketenaanpak kunnen
vormgeven, zodat geen enkele jongere onnodig lang
van adequate hulp verstoken blijft en er daarnaast
meer wordt ingezet op preventie;
-Het Preventieplatform Jeugd, Achterhoek VO,
THINK op VO, het Loopbaanplein van het
Graafschap College en jongeren zélf te betrekken in
dit onderzoek;
-De uitkomsten van deze verkenning uiterlijk in het
vierde kwartaal van 2021 aan de Achterhoek Raad
voor te leggen.

De wethouders die deelnemen aan de
Thematafel De Gezondste Regio kunnen de
schakel zijn tussen het Achterhoek-niveau en
het gemeentelijke niveau.
In de vergadering van de Achterhoek Raad op
13/12/21 komt het onderwerp terug en wordt
het plan toegelicht.

4.

Toelichting eerste
resultaten Woonen Vastgoedmonitor
(Ter informatie)

Dit is een informatief punt.

5.

Toelichting
Regiomarketingcampagne
(Ter informatie)

Dit is een informatief punt.

6.

Economische
ontwikkelingen
n.a.v. Covid-19
(Ter informatie)

Dit is een informatief punt.

7.

Afsluiting

De volgende vergadering vindt plaats op
4 oktober 2021 om 19.30 uur. De
daaropvolgende datum is 13 december 2021.

Vastgesteld d.d.:
Voor akkoord:

……………………………...

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD d.d. 29 maart 2021

T1.

T2.

T3.

Actuele toezeggingen

Inhoud

Status

Achterhoek Raad 07/12/20
Agendapunt 2.
Concept Uitvoeringsplan 2021

Toezegging door de Board / de heer Buunk n.a.v. het
amendement 2020-A3 “HBO-opleidingen in de Achterhoek”
(niet in stemming gebracht)
In de eerste helft van het jaar wordt een overzicht gegeven
van waar we nu staan.
Aan het einde van het jaar volgt een nadere uitwerking en
een overzicht van welke bouwstenen en elementen van
HBO-opleidingen we nu hebben in de regio en daar zullen
we een doorkijk op geven.

Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 29/03/21.

Toezegging door de Board / de heer Buunk n.a.v. de motie
2020-M2 “Achterhoek, sta op voor stages!” (niet in
stemming gebracht)
Er komt een overzicht van wat we al doen en
we zullen laten zien wat we verder bundelen voor wat
betreft de doorontwikkeling van de stageplekken.

Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 29/03/21.

Toezegging door de Board / de heer Knufing n.a.v. de
motie 2020-M3 “Wonen voor de toekomst” (verworpen)
In het Concept Uitvoeringsplan 2021 zal bij de tekst
‘bouwen naar behoefte’, worden aangevuld dat we
daadwerkelijk de komende jaren voldoende toevoegen aan
de woningbouwvoorraad.

Het Uitvoeringsplan 2021 is aangepast.
Definitieve versie bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 29/03/21.

Achterhoek Raad 07/12/20
Agendapunt 2.
Concept Uitvoeringsplan 2021

Achterhoek Raad 07/12/20
Agendapunt 2.
Concept Uitvoeringsplan 2021

Aan het einde van het jaar volgt een
nieuwe memo.

T.b.v. Achterhoek Raad d.d. 04/10/21:
Dit punt is afgehandeld, kan van de
lijst.

T.b.v. Achterhoek Raad d.d. 04/10/21:
Dit punt is afgehandeld, kan van de
lijst.

T4.

Achterhoek Raad 07/12/20
Agendapunt 2.
Concept Uitvoeringsplan 2021

Toezegging door de Board / de heer Buunk n.a.v. de motie
2020-M4 “Concreet op weg naar realisatie van de
Achterhoek Visie 2030” (niet in stemming gebracht)
In de rapportages wordt de focus aangescherpt en in het
volgende uitvoeringsplan wordt meer scherpte aangebracht
ten aanzien van de doelen in de Visie 2030.

T5.

Achterhoek Raad 29/03/21
Agendapunt 3a.
Vragenronde / HaltetaxiRRReis

Toezegging door de Board / de heer Kok n.a.v. de vraag
van de Achterhoekse VVD-fracties over de HaltetaxiRRReis:
t.b.v. de volgende Achterhoek Raad (04/10/21) wordt
informatie gegeven over de genomen acties en over het
verloop van o.a. het ‘Right to challenge’ dat de regio’s
hebben gekregen van de provincie.

T6.

Achterhoek Raad 29/03/21
Agendapunt 3a.
Vragenronde / Bouwplannen

Toezegging door de Board / de heer Kok n.a.v. de vraag
van de Achterhoekse VVD-fracties over bouwplannen en
werkdruk RO-afdelingen: zo gauw we zicht hebben op het
vervolg van de diverse initiatieven en meer weten over
mogelijke aansluiting bij het initiatief in Arnhem-Nijmegen
om tot een RO-flexpool te komen, wordt de Achterhoek
Raad nader geïnformeerd.

Nr

Actuele moties

Inhoud

Status

20
20
M5

Achterhoek Raad 07/12/20
Agendapunt 7a.
Motie vreemd aan de agenda
2020-M5 “Natuurlijk is er in de
Achterhoek plek voor kinderen uit
de Griekse vluchtelingenkampen”

Toezegging door de voorzitter van de Achterhoek Raad:
Ik zal uitvoering geven aan de motie en ik zal hetgeen u
heeft uitgesproken onder de aandacht brengen van het
Kabinet en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Uitgevoerd.

Achterhoek Raad d.d. 29/03/21
Toezegging door de voorzitter van de Achterhoek Raad:
n.a.v. de vraag van mevrouw Kock: er wordt een reminder
gestuurd om alsnog een reactie te vragen van de
Staatssecretaris.

Wordt opgepakt, o.a. in het Uitvoeringsplan
2022, ter bespreking in de Achterhoek Raad
d.d. 13/12/21.

20
21
M1

Achterhoek Raad 29/03/21
Agendapunt 3b.
Motie vreemd aan de agenda
2021-M1 “Mentale gezondheid
Achterhoekse jongeren”

Toezegging door de Board / mevrouw Wilke:
De Board zet in op het integreren van de uitvoering van de
motie in het plan “Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in
de Achterhoek”. Daarbij zullen ook de geuite zorgen,
vragen en aanvullingen meegenomen worden.
De wethouders die deelnemen aan de Thematafel
De Gezondste Regio kunnen de schakel zijn tussen het
Achterhoek-niveau en het gemeentelijke niveau.
In de vergadering van de Achterhoek Raad van 13/12/21
komt het onderwerp terug en wordt het plan toegelicht.

Dit wordt geagendeerd voor de Achterhoek
Raad van 13/12/21.

Nr

Actuele amendementen

Inhoud

Status

.-.-.-.-.-.-.-.-.

