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Onderwerp  

Evaluatie samenwerking 

Beste leden van de Achterhoek Board, 

 

 
 

Op 21 september jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre de evaluatie van de regionale 
samenwerking behandeld. Met deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen van de uitkomsten daarvan. 
 
Besluit raad 
De raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel en daarmee besloten om de conclusies van de evaluatie te 
onderschrijven, en in te stemmen met de actiepunten die u naar aanleiding van de gegeven aanbevelingen 
geformuleerd heeft. Er is daarmee brede steun voor het voortzetting van de samenwerking, en ook kunnen 
de geformuleerde aanbevelingen en actiepunten op instemming rekenen van een groot deel van de raad 
van Oost Gelre. 
 
In aanvulling op de aanbevelingen en de actiepunten zijn er door een deel van de raad ook enkele 
aandachtspunten benoemd. Het college heeft aan de raad toegezegd om deze punten aan u over te 
brengen. 
 
Aandacht voor positie en rol DB en AB 
Allereerst heeft de fractie PvdA gewezen op de positie en de juridische inbedding van het Dagelijks Bestuur 
en het Algemeen Bestuur binnen de gemeenschappelijke regeling. De partij ervaart de rol van het DB en 
het AB binnen de samenwerkingsstructuur, zeker in relatie tot de nieuw geformeerde Achterhoek Board en 
Achterhoek Raad als geforceerd en onduidelijk. De wijze waarop het DB en het AB binnen de structuur 
geborgd is, wekt volgens deze en andere fracties de indruk dat deze inrichting alleen gekozen is om een en 
ander binnen de geldende wet- en regelgeving te laten passen. 
 
Aandacht voor natuur en ecologie 
De fractie OLW heeft verder verheugd gereageerd op de wens van de Achterhoek Raad om de 
onderwerpen natuur en ecologie expliciet te benoemen als nieuwe onderwerpen waarop regionaal 
samengewerkt moet worden. OLW wil daarom voorstellen om hiervoor een speciale thematafel in het leven 
te roepen. De fractie staat daar niet alleen in, want meerdere fracties hebben hun steun daarvoor 
uitgesproken. 
 
Mogelijke fouten in evaluatierapport 
Ten slotte heeft de fractie OOG gewezen op mogelijke feitelijke onjuistheden in het evaluatierapport. 
Volgens de fractie stelt het rapport ten onrechte dat er 50 raadsfracties in de Achterhoek zijn, terwijl er 
tijdens de onderzoeksperiode al 52 fracties waren. Daarnaast geeft OOG aan dat 2 Achterhoekse partijen 
geen zitting meer hebben in de Achterhoek Raad, terwijl het rapport stelt dat alle Achterhoekse politieke 
partijen vertegenwoordigd zijn. Het college is van mening dat eventuele fouten in het rapport gecorrigeerd 
moeten worden en verzoekt u dit af te stemmen met de onderzoekers. 
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Met deze terugkoppeling gaan wij ervan uit dat wij u hierbij voldoende geïnformeerd hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Oost Gelre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niek Reinders 
bestuursadviseur    


