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De Achterhoek Board heeft adviesbureau Berenschot in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen opdracht gegeven om de Achterhoekse samenwerking te evalueren. In het voorjaar van 
2021 is een evaluatierapport uitgebracht met aanbevelingen. De Board heeft per aanbeveling een 
reactie gegeven aan de hand van actiepunten. Vervolgens is de reactie op de aanbevelingen 
voorgelegd aan de achterbannen waaronder de gemeenteraden. Gemeente Oude IJsselstreek heeft 
de reactie op 30 september 2021 besproken in haar raadsvergadering. Ook de gemeenteraad van 
Oude IJsselstreek onderschrijft de meerwaarde van de nieuwe samenwerking en is blij met de energie 
die dat heeft losgemaakt. Via deze brief ontvangt u de zienswijze van gemeente Oude IJsselstreek op 
de reactie van de Board.   
 

Zienswijze 

Op 30 september heeft de raadsvergadering plaatsgevonden waar de reactie van de Board besproken 
is. De gemeenteraad is blij te lezen dat de hoofdconclusie is dat het goed gaat met de Achterhoekse 
samenwerking.  
 
Tijdens deze vergadering is naar voren gekomen dat de gemeenteraad over het algemeen de 
actiepunten van de Achterhoek Board onderschrijft. De gemeenteraad blijft graag op de hoogte over 
hoe de Board de actiepunten gaat uitwerken. De gemeenteraad heeft nog een aantal zienswijzen 
ingebracht op de reactie van de Board:  

1. Aanbeveling 6 en 8 omtrent de rolvastheid en de rol van de organen in de samenwerking 
worden door de gemeenteraad herkend en wil de gemeenteraad extra benadrukken. Het is 
van belang te verduidelijken wie waarover besluiten neemt en op basis waarvan.  

2. Alle gremia in de samenwerking zijn geëvalueerd en daarop wordt door de Board een reactie 
gegeven. Haar eigen rol komt in de aanbevelingen wel redelijk naar voren, maar niet in de 
reactie en actiepunten van de Board. De gemeenteraad adviseert de Board om ook naar haar 
eigen rol te kijken.   

3. De gemeenteraad acht het raadzaam om in de initiërende fase van regionale beleidvorming, 
aan de thematafels, een inbreng vanuit de gemeenteraden mogelijk te maken, bijvoorbeeld 
door het toegankelijk maken van de agenda, te behandelen voorstellen en overige stukken 
voor raadsleden en, desgevraagd, raadsleden, op hun verzoek, als toehoorder aan de 
thematafels toe te voegen.  

 
 
 

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/


 

2 

 

Vervolg 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek hoopt de Achterhoek Board hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. We zijn ook in de toekomst bereid om inbreng te blijven leveren indien dit gewenst is. 
We zijn zowel als gemeenteraad als college erg benieuwd naar hoe de actiepunten worden 
uitgewerkt. We blijven dan ook graag op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 

namens de Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

 

 

 

Marco Looman    Otwin van Dijk 

Raadsgriffier    Voorzitter gemeenteraad  

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 

ondertekend 


