Uitnodiging en agenda vergadering Achterhoek Raad
Maandag 23 mei 2022, aanvang 19.30 uur, ontvangst 19.15 uur
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal)
Doetinchem, 2 mei 2022
Geachte leden van de Achterhoek Raad,
U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag
23 mei a.s., aanvang 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan.
De bijbehorende stukken sturen wij naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale
raadsinformatiesysteem. Om 19.10 uur wordt er een groepsfoto gemaakt voor publicitaire doeleinden.
Vanaf 19.15 uur kunt u zich registreren en plaatsnemen in de zaal.
Voorafgaand aan de vergadering vindt voor alle raadsleden van de 7 gemeenten, in de DRU vanaf
17.30 uur (voor soep en broodjes wordt gezorgd) een informatiemarkt plaats waar u nader kennis kunt
maken met de Thematafels. Van 18.00 – 19.00 uur is er een bijeenkomst over de Regionale Woonagenda.

Agenda
1. Opening, welkomstwoord, vaststelling agenda en mededelingen
2. Samenwerking 8RHK ambassadeurs en herijking Achterhoek Visie2030 (bijlage 2.1, 2.2)
(Ter informatie en ter bespreking)
Algemene inleiding en toelichting per Thematafel door de Achterhoek Board
3. Concept Besluitenlijst d.d. 07/03/22 (bijlagen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
(Ter bespreking en ter besluitvorming)
a. Informatieve memo Voortgang lobby N18 (bijlage 3.2)
b. Informatieve memo Stand van zaken Noordelijke aftakking Betuweroute (bijlage 3.3)
c. Informatieve memo Voortgang RegioExpres (bijlage 3.4)
4. Toelichting financiële stukken Regio Achterhoek (jaarrekening 2021, begroting 2023).
(Ter informatie)
Door dhr. O. van Dijk, Lid Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek
5. Vragenronde
6. Afsluiting
De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000.
Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag op 23 mei a.s. in de DRU in Ulft.
Met vriendelijke groet,
Mark Boumans
Voorzitter Achterhoek Raad

