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Opening en mededelingen
M. Frank vervangt A. Bronsvoort. J. van Oostrum is verhinderd en wordt niet 
vervangen. Gezien de beperkte tijd worden agendapunten 5 en 8 doorgeschoven naar 
de vergadering van 2 februari.

Stand van zaken SDG-regio (toelichting Joram van Donk)
J. van Donk licht toe. De verkenningsfase is nu zo goed als afgerond en daarmee 
kunnen we starten met de implementatie.
De uitwerking van de SDG's gaat op drie niveaus:

> Monitoring, via de Achterhoek Monitor
> Projecten, met de Maatschappelijke AEX
> Organisatie en communicatie, doorvertaling in Visie 2030 (actualisatie). 

Voor de organisatie/communicatie is een bestuurlijke driedeling gemaakt:
M. Boumans economie, O. van Dijk, sociaal en J. Bengevoord klimaat. 
Het gaat vooral om aanjagen en tools bieden. Het wordt niet opgelegd aan 
gemeenten.
De presentatie is toegevoegd aan iBabs.

M. Besselink ziet dat E. van Reesch betrokken is. Zij is ook commissie raadslid in 
Bronckhorst, is dat een probleem?
J. van Donk antwoordt dat dat geen probleem hoeft te zijn. Hij is met veel mensen in 
gesprek die kennis hebben van SDG's. E. van Reesch is daarbij één van de 
ambassadeurs en heeft veel ervaring die we kunnen benutten.
O. van Dijk vraagt hoe de taal van Brede Welvaart en SDG's bij elkaar kan worden 
gebracht. Ten tweede vraagt hij aandacht voor het concreet maken (door expertteam) 
en het leren van elkaar. En ten derde voor hoe we dit kunnen gebruiken in onze 
branding.
J. van Donk antwoordt dat Brede Welvaart versus SDG's nog niet goed is uitgewerkt, 
dat is nog een uitdaging. De leer- en doelcultuur is een belangrijke meerwaarde van 
de SDG's. Voor de branding is al een aantal ideeën. Maar we zijn nog klein begonnen. 
Eerst goed implementeren en dan naar buiten treden.
A. Stapelkamp geeft mee om sessies te organiseren om elkaar te inspireren en van 
elkaar te leren. Dit ook samen met Duitsland (Bocholt). In Aalten zijn SDG's een 
onderdeel van de aanbesteding. Dat levert mooie dingen op.

17-12-2021
9:30 -10:30
Via teams
Mark Boumans
Het AB vergadert digitaal.
Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 
melden bij W. Stortelder
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Midterm review Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek
Doorgeschoven naar 2 februari 2022.

4e wijziging begroting 2021 (projecten)
Akkoord.

Invulling Thematafels en Achterhoek Board na de gemeenteraadsverkiezingen 
Doorgeschoven naar 2 februari 2022.

Toelichting resultaten campagne onverwachte hoek (toelichting Amy van der Werff) 
A. van der Werff licht te resultaten tot nu toe. Deze zijn terug te vinden in iBabs. 
M. Besselink merkt op dat een van de huisartsen uit Vorden in de campagne zit. A. van 
de Werff antwoordt dat daar contact mee is.
A. Stapelkamp geeft aan dat J. Everaert binnenkort bij Binnenste Buiten komt. A. van 
der Werff pakt dit op.

Aanpassen uitgangspunten begroting Regio Achterhoek 
Akkoord.

Projecten
M. Boumans meldt dat de Board 2 december een positief advies heeft afgegeven voor 
de vier projecten. Aangegeven is dat voor het project One Stop Shop gezocht wordt 
naar nog meer Achterhoekse ondernemers, maar zij hebben het druk.
J. Bengevoord geeft aan dat Winterwijk het project One Stop Shop ondersteunt en in 
de thematafel heeft aangegeven te willen aansluiten, (nootsecr. Dit is reeds verwerkt 
in de aanvraag).

Verslag van de vergadering van 3 november 2021 
Akkoord.

Rondvraag
J. Bengevoord meldt dat er een gesprek is geweest met de Euregio, voor een betere 
en sterkere aansluiting. Bij dit gesprek waren aanwezig R. Welten, P. van 't Hoog, J. 
Bengevoord, C. Almering, S.Veneman, E.Jansen en D. de Jong.

Lobby
Voor kennisgeving aangenomen. J. van Donk geeft aan dat een aantal data nog 
aangepast zal worden. Verder zal er naar aanleiding van het regeerakkoord een 
reactie komen vanuit de Achterhoek op het regeerakkoord.
M. Boumans meldt dat hij heeft meegewerkt aan de reactie vanuit Oost-Nederland.
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S. Veneman meldt dat de Achterhoek Raad afgelopen maandag zeer positief was over 
het uitvoeringsplan 2022 en dat het tweede jaarcongres Achterhoek monitor zeer 
goed bezocht was met 320 deelnemers.

J. Bengevoord geeft aan dat Winterswijk op zoek is naar financiering voor het museum 
bij de Steengroeve. De provincie verwijst naar de Regio Deal, maar hij vraagt zich af of 
dat past. M. Frank vult aan dat ook Oost Geire hier tegenaan loopt met het museum in 
Groenlo. Vrijetijds Economie zit niet in de Regio Deal. Ook de weg via Interrreg biedt 
geen uitkomst. Ook voor Aalten speelt dit.
M. Boumans vindt het een interessante ontwikkeling en vraagt S. Veneman om te 
verkennen of er mogelijkheden liggen binnen het investeringsfonds. Verder komt er 
een vervolg op de Regio Deal, waarin met name grensoverschrijdend werken 
belangrijk wordt. Actie: S. Veneman
Daarnaast is het belangrijk om deze positieve regionale ontwikkeling bij de provincie 
op de kaart te krijgen. M. Frank zal hiervoor het voortouw nemen. Actie: M. Frank

dff. S. Veneman MBA, 
secretaris/directeur

S. Veneman heeft het AB hierover geïnformeerd. We hebben afspraken gemaakt om 
vooral op ruimtelijk vlak (strategie) en langs de inhoud sterker te verbinden (Interreg 
VI). Op 20 april is de aftrap van Interreg VI, daar zou een sterke vertegenwoordiging 
van ondernemers goed zijn.


