Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad met actuele lijst toezeggingen, moties en amendementen
Datum: 4 oktober 2021, 19.30 uur, DRU Ulft
Afwezig Achterhoek Raad: CDA Berkelland, D66 Berkelland, D66 Bronckhorst, D66 Oost Gelre, D66 Winterswijk, Fractie Hubers
Doetinchem, Gemeentebelangen Berkelland, GemeenteBelangen Doetinchem, GroenLinks Bronckhorst, GroenLinks Doetinchem,
HMV Aalten, NLOG Oost Gelre, Ondernemend Berkelland, OLW Oost Gelre, PRO! Oude IJsselstreek, PvLM Doetinchem, SP Doetinchem,
Winterswijks Belang
De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 167 stemmen.
Afwezig Achterhoek Board: Els Birkenhäger. Peter van ’t Hoog aanwezig vanaf 20.00 uur.
De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad

1.

2.

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Opening,
vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De nieuwe fractie Achterhoeks Democratisch
Alternatief (ADA), vertegenwoordigd door de heer
De Lange wordt welkom geheten.

Concept
Besluitenlijst d.d.
29/03/21, incl.
lijst toezeggingen,
moties en
amendementen
(Ter besluitvorming)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting Volkhuisvestingsfonds:
Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem
hebben een bijdrage van het Rijk ontvangen.
In het totaal gaat het om 5 miljoen euro.
Het gaat om investeringen in particuliere
woningen, die bijdragen aan verduurzaming en
het behalen van energiedoelstellingen.
De gemeenten, de provincie en de
huiseigenaren dragen ook een deel bij.
Er waren geen vragen n.a.v. de bijlagen inzake
de stand van zaken m.b.t. de HaltetaxiRRReis.

Het totale aantal fracties komt hiermee op 52.

Stemming

De heer Kok, Boardlid geeft de stand van
zaken weer n.a.v. de vraag van de
Achterhoekse VVD-fracties over bouwplannen
en werkdruk RO-afdelingen op 29 maart jl.:
- Naar blijkt heeft de meerderheid van de
gemeenten nog geen gebruik gemaakt van de
Provinciale regeling voor extra RO-capaciteit.
- Achterhoek neemt deel aan het Provinciaal
trainee programma, begin 2022 start de
leergang ‘Werken in het ruimtelijk domein’.
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3.

4.

Vragenronde

Stand van zaken
N18, stapsgewijze
uitwerking en
realisatie
eindbeeld
(Ter informatie)
Inleiding door
Boardlid Kok

- De flexpool Arnhem-Nijmegen is er nog niet.
Het Directeuren Netwerk Achterhoek is nu
gevraagd een Achterhoekse pool op te zetten.
- De in de Provinciale Staten aangenomen
motie over deze problematiek kan wellicht ook
nog leiden tot verlichting.
De PvdA-fracties willen de RES in de
Achterhoek Raad bespreken en vragen de
Board daartoe een inventariserende memo te
maken. De Board geeft aan dat de uitwerking
van de RES aan de Stuurgroep RES is en
vooral aan de gemeenten. Andere fracties
ondersteunen het verzoek van de PvdAfracties. De Agendacommissie heeft de
PvdA uitgenodigd om het verzoek in te
brengen om samen naar de
mogelijkheden te kunnen kijken.
De heer Diersen, CDA Aalten, stelt voor alsnog
een informele bijeenkomst te organiseren
omdat deze op 17 september jl. niet doorging.
Toezegging voorzitter Boumans:
Er wordt een informele bijeenkomst
georganiseerd waar ook inhoud aan
gekoppeld zal worden door een spreker
uit te nodigen.
Dit is een informatief punt.
Toezegging Boardlid Kok: De N18 is en
blijft een vast onderdeel van de politieke
lobby. Met volle kracht blijft men bezig
met de bouwstenen, zowel bestuurlijk
als ambtelijk, om zo weer aan tafel te
komen. De Achterhoek Raad wordt in
ieder geval elk half jaar geïnformeerd
over de voortgang en daar waar mogelijk
sneller omdat de urgentie die door
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5.

6.

meerdere leden van de Achterhoek Raad
wordt uitgestraald, gevoeld wordt.
Als er maar iets te melden is, dan zal de
Board hiervan verslag doen.
Dit is een informatief punt.
De Board concludeert n.a.v. de input van de
Achterhoek Raad, dat ze op koers liggen met
het vastgestelde beleid vanuit de Visie 2030.

Achterhoek
Deelvervoer
Coöperatie
(Ter informatie)
Inleiding door
Boardlid Kok en
projectleider Rutgers
Achterhoek
Gezond
(Ter informatie)
Inleiding door
Boardlid Wilke

7.

Circulaire
Landbouw en
Droogte
(Ter informatie)
Inleiding door
Boardlid Bosman

8.

Afsluiting

Dit is een informatief punt.
Toezegging Boardlid Wilke: er wordt nog
expliciet teruggekomen op:
- Ongelijke aanpak
- Situatie rondom de jeugd
- Mentale gezondheid
Dit is een informatief punt.
Toezegging Boardlid Bosman: er volgt
nog een terugkoppeling op de vraag van
dhr. Vanderhoeven, D66 Oude
IJsselstreek, welke rol de banken spelen
en of zij betrokken zijn bij de
gesprekken.
De volgende vergadering vindt plaats op
13 december 2021 om 19.30 uur.

Vastgesteld d.d.:
Voor akkoord:
……………………………...

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter
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LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD d.d. 22 november 2021

T1.

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.

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

T2.

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.

T3.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 3.
Vragenronde

Uitnodiging Agendacommissie / de heer Van der Graaff:
De PvdA is uitgenodigd om het verzoek in te brengen om
samen naar de mogelijkheden te kunnen kijken.

T4.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 3.
Vragenronde

Toezegging voorzitter Boumans: Er wordt een informele
bijeenkomst georganiseerd waarvoor ook een spreker zal
worden uitgenodigd.

T5.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 4.
Stand van zaken N18, stapsgewijze
uitwerking en realisatie eindbeeld

Toezegging Boardlid Kok: De N18 blijft een vast onderdeel
van de politieke lobby. Met volle kracht bestuurlijk en
ambtelijk door met de bouwstenen. De Achterhoek Raad
wordt in ieder geval elk half jaar geïnformeerd over de
voortgang en als er ontwikkelingen zijn, sneller.

Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 13/12/21.
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T6.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 6.
Achterhoek Gezond

Toezegging Boardlid Wilke: er wordt nog expliciet
teruggekomen op: ongelijke aanpak, de situatie rondom de
jeugd, de mentale gezondheid

T7.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 7.
Circulaire Landbouw en Droogte

Toezegging Boardlid Bosman: terugkoppeling op de vraag
van de heer Vanderhoeven, D66 Oude IJsselstreek, welke
rol de banken spelen en of zij betrokken zijn bij de
gesprekken.

Nr

Actuele moties

Inhoud

Status

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.

Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 13/12/21.

20
21
M1

Achterhoek Raad 09/12/19
Agendapunt 2. “Vaststelling
Uitvoeringsplan 2020”.
Motie 2019-M3 “Snelle
fietsverbindingen”

Reactie van de Board / de heer Kok:
de Board is het eens met de motie. De fietsverbindingen
zijn wel degelijke onderdeel van de Mobiliteitsagenda en
komen ook terug in het MaaS-project. Als de AR de fiets als
speerpunt wil, zou er ook een speerpunt moeten worden
weggehaald.

Informatieve memo t.b.v. Achterhoek Raad
30/03/20 (geannuleerd).
Schriftelijke informatie d.d. 19 maart n.a.v.
annulering Achterhoek Raad 30/03/20.
Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 05/10/20.
Oproep VVD-fracties Achterhoek aan
Achterhoek Board d.d. 06/10/20.
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Reactie Achterhoek Board op oproep VVDfracties Achterhoek d.d. 12/10/20.
Informatieve memo bij stukken Achterhoek
Raad d.d. 13/12/21.

Nr

Actuele amendementen

Inhoud

Status

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