Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad met actuele lijst toezeggingen, moties en amendementen.
Datum: 13 december 2021, 19.30 uur, digitaal via Pexip (alleen audio-opname).
Afwezig Achterhoek Raad: ChristenUnie Aalten, D66 Berkelland, D66 Oost Gelre, D66 Oude IJsselstreek, Fractie Hubers Doetinchem,
GroenLinks Winterswijk, Lokaal Belang Doetinchem, PvdA Oude IJsselstreek, SP Doetinchem.
De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 167 stemmen.
Afwezig Achterhoek Board: Mirjam Koster, Els Birkenhäger.
De vergadering is terug te luisteren via www.8rhk.nl / Achterhoek Raad

1.

2.

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Opening,
vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Het Achterhoeks Democratisch Alternatief (ADA)
brengt een motie vreemd aan de agenda in met de
titel “Gedifferentieerde kilometerheffing”. Deze
wordt aan de agenda toegevoegd als punt 5B.

Toelichting door Boardlid dhr. Buunk op het
2de Jaarcongres Achterhoek Monitor dat
plaatsvindt op 15 december a.s.

Concept
Besluitenlijst d.d.
04/10/21, incl.
lijst toezeggingen,
moties en
amendementen
(Ter besluitvorming)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Stemming

Mededeling door dhr. Boumans: de overname
van agro-innovatiecentrum De Marke door een
boerencoöperatie gaat niet door. Er zijn
gesprekken met de WUR over de toekomstige
samenwerking.
Er zijn geen vragen n.a.v. de informatieve
memo “Uitwerking drie prioritaire fietsroutes”.
N.a.v. de memo “HBO-opleidingen in de
Achterhoek” werd op een vraag van dhr.
Jansen, CDA Bronckhorst door Boardlid dhr.
Buunk aangegeven dat er nog geen
duidelijkheid is over de Groeifonds-aanvraag.
Deze is ingediend en de intentieovereenkomst
is getekend.
M.b.t. de informatieve memo “Mentale
gezondheid Achterhoekse jongeren” gaf
dhr. Ten Pas, PvdA Winterswijk behalve
complimenten voor de goede analyse, aan de
Board mee om bij de vervolgstappen vooral
aandacht te hebben voor de sociaal
maatschappelijke en - economische oorzaken
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die ten grondslag liggen aan de
gezondheidsproblemen.
3.

Concept
Uitvoeringsplan
2022
(Ter besluitvorming)

Bij dit agendapunt werd door VVD en NLOG een
amendement ingediend om de tekst aan te vullen bij
het hoofdstuk ‘Bereikbaarheid via de weg’.
Aanvulling: “met als eindbeeld een toekomstgerichte
‘Smart N18’ (met 2x2 rijstroken, 100 km, met
ongelijkvloerse kruisingen) en maatregelen om een
vlotte aansluiting van de A12 op de A18 te
bevorderen.”.
Het concept Uitvoeringsplan 2022 is met algemene
stemmen en met veel complimenten aangenomen.

Amendement 2021-A1 “Bereikbaarheid via de
weg/N18-aanpak”.
De Board is het inhoudelijk eens met het
amendement maar vindt dat deze toevoeging
het onduidelijk maakt omdat het niet alleen
een actie voor in 2022 is.
Dit amendement is ingetrokken door de
indiener n.a.v. de toezegging door de Board /
dhr. Kok: alle acties worden ondernomen om
het einddoel in de Visie 2030 te realiseren.
Er wordt ingezet op kansrijke bouwstenen die
zullen ontstaan. Het einddoel is helder;
2x2 rijstroken met 100 km met ongelijkvloerse
kruisingen.

Concept Uitvoeringsplan 2022
Aangenomen, unaniem

Toezegging Boardlid dhr. Knufing: bij de
actualisatie van de Visie 2030 worden de
subdoelen waar nodig geactualiseerd en gaan
we deze waar mogelijk concretiseren.
Dhr. Morren, doet namens de GroenLinks
fracties, Progressieve Partij Aalten en
Onafhankelijke Lijst Wallerbos, de oproep om
‘natuur’ als thema mee te nemen in de
samenwerking. Boardlid dhr. Boumans geeft
aan dat een van de aanbevelingen uit de
evaluatie is om te overwegen het thema
natuur in de samenwerking onder te brengen.
Dit pakt de Board nu op als actiepunt.
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4.

5A.
5B.

Terugkoppeling op
binnengekomen
reacties op
actiepunten
Achterhoek Board
n.a.v.
Evaluatierapport
Achterhoek
Ambassadeurs
Samenwerking
(Ter informatie)
Vragenronde
Motie vreemd aan
de agenda
(Ter besluitvorming)

Dit is een informatief punt.
Op de suggestie van mw. Kock, PvdA
Doetinchem, geeft Boardlid dhr. Buunk aan dat
bij de lichte tweejaarlijkse evaluatie van de
samenwerking altijd een externe blik zal
worden betrokken.

Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Door dhr. De Lange van het Achterhoeks
Democratisch Alternatief werd een motie vreemd
aan de agenda ingediend: 2021-M2
“Gedifferentieerde kilometerheffing”.
Verzoeken de Achterhoek Board
• Te onderschrijven dat bij de invoering van
een kilometerheffing, de prijs
gedifferentieerd dient te worden, zodat de
inwoners en bedrijven van
plattelandsgebieden, niet onevenredig met
meerkosten worden belast;
• Onverwijld de (in-)formateur op de
bedenkingen tegen een ongedifferentieerde
kilometerbeprijzing te wijzen;
• In een persbericht melding te maken van de
inhoud van deze motie,

6.

Afsluiting

Indiener dhr. De Lange heeft na de bespreking
van deze motie vreemd aan de agenda waarin
duidelijk werd dat de motie als te prematuur
werd gezien, aangegeven, de motie aan te
willen houden.

De volgende vergadering vindt plaats op
Maandag 7 maart 2022, om 19.30 uur.
Dit is tevens de laatste vergadering in deze
samenstelling i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.
3

De data voor 2022 zijn verder: maandag
23 mei, 26 september en 12 december.

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

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD d.d. 13 december 2021
Actuele toezeggingen

Inhoud

Status

T1.

Achterhoek Raad 13/12/21
Agendapunt 3.
Concept Uitvoeringsplan 2022

Toezegging Boardlid dhr. Knufing: bij de actualisatie van de
Visie 2030 worden de subdoelen waar nodig geactualiseerd
en gaan we deze waar mogelijk concretiseren.

Actualisatie Visie 2030: ter bespreking
Achterhoek Raad 26/09/22.

T2.

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

Toezegging Boardlid dhr. 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.

Achterhoek Raad 13/12/21
Agendapunt 3.
Concept Uitvoeringsplan 2022

Het amendement van VVD en NLOG is ingetrokken door de
indiener n.a.v. de toezegging van Boardlid dhr. Kok:
alle acties worden ondernomen om het einddoel in de Visie
2030 te realiseren. Er wordt ingezet op kansrijke
bouwstenen die zullen ontstaan. Het einddoel is helder;
2x2 rijstroken met 100 km met ongelijkvloerse kruisingen.
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T3.

Achterhoek Raad 04/10/21
Agendapunt 3.
Vragenronde

RES bespreken in de Achterhoek Raad.
Dhr. Klein Tank heeft aangegeven bij de Agendacommissie
dat de PvdA Achterhoek het gewenst blijft vinden de RES
en m.n. het winddossier oriënterend te bespreken. Gelet op
de Corona-ontwikkelingen, kunnen zij zich voorstellen dat
dit op een later moment na 13/12/21, in een aparte sessie
wordt besproken.

Er zal nog contact zijn met dhr. Klein Tank.

Nr

Actuele moties

Inhoud

Status

Nr

Actuele amendementen

Inhoud

Status

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