Besluitenlijst digitale vergadering Achterhoek Raad
Datum: 7 december 2020
Afwezig: SP Doetinchem, GemeenteBelangen Aalten, Fractie Hubers Doetinchem, Nieuwe Liberalen Oost Gelre, Voor Winterswijk.
Dat betekent dat er nog 156 stemmen resteren in deze vergadering. Bijgaand treft u de stemtabellen aan.
De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad

1.

2.

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming

Opening, vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
Motie vreemd aan de agenda 2020-M5 “Natuurlijk is
er in de Achterhoek plek voor kinderen uit de
Griekse vluchtelingenkampen” wordt toegevoegd
aan de agenda als punt 7a.

Er wordt digitaal gestemd over het
ordervoorstel van de PvdA om de motie 2020M5 vooraan op de agenda te zetten in plaats
van achteraan, conform het RvO.

Niet iedereen heeft om technische
redenen deel kunnen nemen aan
de stemming en daarom wordt
deze nietig verklaard. De PvdA
geeft aan het ordervoorstel in te
trekken. Motie 2020-M5 wordt
conform het RvO, aan het einde
van de agenda geplaatst.

Voorstel Concept
Uitvoeringsplan 2021
op basis van de
Achterhoek Visie
2030

De heer Wallerbos van de fractie
Onafhankelijke Lijst Wallerbos uit Oost Gelre
wordt welkom geheten als nieuw lid van de
Achterhoek Raad.
Algemene stemverklaring van de heer Kion,
Gemeentebelangen Berkelland mede namens
Lokaal Belang Oude IJsselstreek en
Gemeentebelangen Bronckhorst
In het voortraject, bij de totstandkoming van
de samenwerking is aangegeven dat de
besluitvorming bij de lokale raden ligt en niet
bij de Achterhoek Raad. De positie van de
lokale partijen is bekend en wij twijfelen over
de democratische legitimiteit. De drie
genoemde fracties zullen zich onthouden van
stemming bij de diverse besluiten inzake het
concept Uitvoeringsplan 2021.
Amendement 2020-A3 “HBO-opleidingen in de
Achterhoek”
Dit amendement is ingetrokken door de
indiener n.a.v. de toezegging door de
Board / de heer Buunk:

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 HBOopleidingen we nu hebben in de regio en daar
zullen we een doorkijk op geven.
Amendement 2020-A4 “Gezondheidsverschillen in de
Gezondste Regio”

Stemverklaring amendement 2020-A4
De heer Wijbrans, HMV Aalten stemt tegen,
hoewel het een sympathiek voorstel is, maar
laten we dit in de gemeenten bespreken.

Amendement 2020-A4
“Gezondheidsverschillen in de
Gezondste Regio”
Verworpen
 19 stemmen voor
 115 stemmen tegen
 22 onthoudingen

Voorstel Concept Uitvoeringsplan 2021
De Achterhoek Raad besluit:
 in te stemmen met het Concept
Uitvoeringsplan 2021.

Stemverklaring Concept Uitvoeringsplan 2021
Mevrouw Kock, PvdA-fracties: ondanks het niet
halen van het amendement, steunen we het
Uitvoeringsplan wel omdat er veel goede
aanknopingspunten inzitten. Wij willen de
Board en de TT Gezondste Regio vragen om
richting concretisering te gaan van het
terugdringen van die gezondheidsverschillen.
Wij zien het als extra impuls in aanvulling op
lokaal beleid.

Concept Uitvoeringsplan 2021
Aangenomen
 135 stemmen voor
 21 onthoudingen

Motie 2020-M2 “Achterhoek, sta op voor
stages!”
Deze motie is ingetrokken door de
indiener n.a.v. de toezegging door de
Board / de heer Buunk:

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.
Motie 2020-M3 “Wonen voor de toekomst”

Toezegging door de Board / de heer
Knufing:
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.
Stemverklaring motie 2020-M3
De heer Uland, Progressieve Partij Aalten:
wij vinden dat er zeker gebouwd moet worden
maar dan wel voor maatwerk, naar eigen
behoefte met name gericht op ouderen en
jongeren en betaalbaar, daar is nu behoefte
aan. Niet teveel voor mensen uit het westen,
dan krijg je prijsopdrijving. Kijk naar de
Veluwe waar de prijzen voor jongeren niet
meer te betalen zijn. Dat willen we voorkomen
want wij willen de jongeren hier houden. Dus
tegen de motie.
Mevrouw Ten Dolle, D66-fracties:
wij stemmen niet in met overbodige moties.
Met het antwoord van de Board en de
toezegging en het overnemen daarvan in het
Uitvoeringsplan, kunnen wij niet meer voor de
motie stemmen omdat die overbodig is
geworden.

Motie 2020-M3
“Wonen voor de toekomst”
Verworpen
 50 stemmen voor
 85 stemmen tegen
 21 onthoudingen

De heer Ooms, Partij voor Lokaal Maatwerk
Doetinchem stemt tegen omdat de motie
overbodig is geworden.
Motie 2020-M4 “Concreet op weg naar
realisatie van de Achterhoek Visie 2030”
Deze motie is ingetrokken door de
indiener n.a.v. de toezegging door
de Board / de heer Buunk:
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.
3.

Benoeming leden
begeleidingscommissie Evaluatie
samenwerking
Achterhoek

De Achterhoek Raad besluit:
Freek Diersen, CDA Aalten
Erik Schieven, Lokaal Belang Oude
IJsselstreek
Guido Uland, Progressieve Partij Aalten
Marius Wijers, VVD Doetinchem
te benoemen als leden van de
begeleidingscommissie Evaluatie samenwerking
Achterhoek.

4.

Regio Deal

5.

Concept beknopt
verslag incl. actuele
lijst moties

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld en de moties
“Achterhoek Alumni”, “Onderzoek snelle
fietsverbindingen” en “Behoud 2 volwaardige
Ziekenhuizen” zijn van de lijst gehaald.

6.

Vragenronde

-

Unaniem aangenomen (bij
hamerslag).

Dit is een informatief punt.

7a.

Motie vreemd aan de
agenda

Motie vreemd aan de agenda 2020-M5 “Natuurlijk is
er in de Achterhoek plek voor kinderen uit de
Griekse vluchtelingenkampen”
De Achterhoek Raad verzoekt:
- de voorzitter van de Achterhoek Raad dit
onder de aandacht te brengen van het
Kabinet en de voorzitters van de Eerste en
Tweede kamer.

7.

Afsluiting

Stemverklaring motie 2020-M5
Mevrouw Ten Dolle, D66-fracties:
of het hier nou thuis hoort of niet, wij vinden
het inderdaad ook een schrijnende situatie en
het signaal belangrijk en met de woorden van
de voorzitter dat hij hiermee gesterkt is en
daarmee inderdaad wat kan vanuit de
Achterhoek Raad zullen wij voor stemmen.
Toezegging van de voorzitter 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.
De volgende vergadering vindt plaats op 29
maart 2021 om 19.30 uur. De daaropvolgende
data zijn 4 oktober en 13 december 2021.

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

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

Motie vreemd aan de agenda
2020-M5
Aangenomen





98 stemmen voor
37 stemmen tegen
21 onthoudingen

LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD d.d. 7 december 2020 en status d.d. 8 maart 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.

Aan het einde van het jaar volgt een
nieuwe memo.

T2.

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

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.

T3.

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

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.

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

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.

Wordt opgepakt.

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.

Nr

Actuele amendementen

Inhoud

Status

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

