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10-03-2021
9:00 -11:00
Via teams
Mark Boumans
Het AB vergadert digitaal.
Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich
melden bij W. Stortelder w.stortelder@8rhk.nl
06 38066515

Opening, mededelingen en delen actualiteiten

J. Bengevoord is verhinderd en wordt vervangen door 1. Klein Gunnewiek.
Op 21 april worden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd aan de Achterhoek
Raad. Op 1 april presenteert Berenschot de resultaten aan de Achterhoek Board. Het
algemeen bestuur is hiervoor ook uitgenodigd.

Voor de vacatures binnen de VNG zijn meerdere belangstellenden. Dit zal onderling
worden afgestemd. Het algemeen bestuur constateert dat het proces minder
transparant is dan de VNG doet voorkomen. Wellicht dit eens bij de VNG onder de
aandacht te brengen. Punt voor de burgemeesterskring.

Intern controleplan/gewijzigde financiële- en controleverordening
Akkoord. M. Besselink geeft mee om bij afwijkingen een marge te hanteren voordat er
een melding gemaakt moet worden. S. Veneman zal navragen of dit opgenomen is.
(noot secr. Opgenomen is dat de rapporteringstolerantie voor de accountant €
5.000 bedraagt. Voor tussenrapportages geldt dat afwijkingen op de
oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van deelprogramma's en
investeringskredieten in de begroting groter dan € 2.000 worden toegelicht).

Lobby

0. van Dijk geeft aan dat we sterker inzetten op de inhoudelijke lobby. We zien dat
terug bij Kracht van Oost en de Omgevingsagenda Oost. Verder is er regionale
lobbykracht meting gedaan. De Achterhoek staat daar op een mooie vijfde plek.
A. Stapelkamp is benieuwd wat er precies onderzocht is en of we hier nog wat van
kunnen leren. Hij wil graag het onderzoek ontvangen. Actie W. Stortelder
J. van Oostrum geeft mee dat de opgaven Omgevingsagenda Oost maar beperkt
besproken zijn op de thematafels en ook niet gelijke vorm. Het is belangrijk om ook de
tafels goed mee te nemen in deze processen en daarmee verbonden blijven.
0. van Dijk antwoordt dat de inhoud eigenlijk geen verrassing mag zijn, want dat is
een samenvoeging van wat al loopt.
S. Veneman vult aan dat vaak één tafel besluitvormend is en de andere(n) informatief.
Dat wordt tussen de voorzitters afgestemd. De Omgevingsagenda lag bij de Board en
was voor de tafels informatief. Afgesproken wordt om in de voorleggers van de tafels
hier nog extra aandacht aan te geven.



A. Bronsvoort stelt voor om een inhoudelijke sessie over Kracht van Oost te beleggen.
Dit idee wordt breed gedragen en mogelijk kan dan ook de Omgevingsagenda Oost
hierin een plek krijgen. Breed uitnodigen, in analogie met de WUR sessie. Actie S.
Veneman/ W. Stortelder.
A. Stapelkamp constateert dat het ambtelijk lobbyoverleg tussen regio en gemeenten
goed en groeiend is. Wel vraagt hij aandacht voor het ophalen van input uit de
gemeenten. Het is nog teveel eenrichtingsverkeer.
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S. Veneman meldt dat het (digitale) Lentediner op 19 mei in voorbereiding is. In
september is er mogelijk een fysiek moment. Er zal nog een bestuurlijke werkgroep
worden gevormd. Verder ontvangen alle nieuwe Kamerleden op hun eerste werkdag
een presentje uit de Achterhoek.

Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging)
Zes raden zijn inmiddels akkoord gegaan met de wijziging. De Raad van Bronckhorst
besluit 25 maart. Morgenavond is de commissievergadering waar het voorstel
voorligt. Gelet op de besluitvorming in GS op 25 maart zal W. Stortelder de provincie
hierover informeren.
Akkoord.

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021 en Nadere regels Projecten
Achterhoek Visie 2030
Akkoord. A. Stapelkamp geeft aan dat in de nadere regels nu geen rol voor het AB is
opgenomen zoals afgesproken. S. Veneman antwoordt dat dat juridisch lastig is en
daarom de rol van het AB expliciet in het voorstel is opgenomen. Daarmee ligt dat
vast.
M. Boumans benadrukt dat de gemeente Doetinchem eraan hecht dat de procedure
dan ook steeds zorgvuldig doorlopen wordt. En dat het algemeen bestuur ook
geïnformeerd moet worden over de uitkomsten van bespreking in thematafels en
Board.

Projecten Regio Deal en Investeringsagenda
Akkoord. Ten aanzien van het project Achterhoek Gezond Gemeenten wordt
benadrukt dat de gemeenten op dit moment geen capaciteit hebben voor het
Kavelmodel. Dat is ook zo benoemd in de thematafel en een aantal gemeenten is ook
niet akkoord gegaan met het project. S. Veneman geeft aan dat het voorstel juist
bedoelt is om de gemeenten te ontlasten door het inhuren van capaciteit
(kwartiermaker). Wel zal er beperkt capaciteit van de gemeenten worden gevraagd
omdat de kwartiermaker de inhoudelijke verbinding met de gemeenten moet kunnen
maken. Ze geeft aan dat dit knelpunt (ambities en besluitvorming in thematafels en
het leveren van capaciteit hiervoor) ook in de evaluatie terugkomt.
Inhoudelijk zijn alle gemeenten positief over het Kavelmodel, hiermee zetten we ons
ook landelijk op de kaart. De vraag is wel of de gekozen oplossing de gemeenten
voldoende ontlast. Het algemeen bestuur gaat akkoord maar vraagt expliciet oog voor



het niet overvragen van de gemeenten. Ook op termijn als de extra capaciteit weer
wegvalt. Daar blijft spanning op zitten.
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Verslagen van de vergadering van 27 januari 2021 en 11 februari 2021

Akkoord.

Rondvraag en sluiting

A. Stapelkamp vraag om na de verkiezingen weer even te investeren in de contacten.
Actualiseren netwerk analyse.
A. Bronsvoort vraagt aandacht voor het onderzoek over de opslag van kernafval in
ondergrondse zoutkoepels in Duitsland. In verschillende gemeenten zijn moties
hierover ingediend. Nadenken over hoe we als Achterhoek hierin gaan opereren en de
lijn naar de provincie leggen. Belangrijk is om goed betrokken te blijven en in positie
te komen. Is lange termijn, maar vinger aan de pols is nodig. J. van Oostrum stelt voor
om hier ook met de Duitse collega's over van gedachten te wisselen. Het zou goed zijn
om de Duitse collega's weer (digitaal) te ontmoeten. Actie: S. Veneman/J.
Bengevoord.

drs. S. Veneman MBA,
secretaris/directeur


