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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 20-04-2022 

Tijd 9:30 - 11:00 

Locatie Via teams 

Voorzitter Mark Boumans 

Toelichting Het AB vergadert digitaal. 

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 

melden bij W. Stortelder 
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Opening en mededelingen 

J. van Oostrum sluit wat later aan. 
S. Veneman meldt dat het proces rondom de personele afwikkeling van het POA nog 
loopt bij het UWV. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Achterhoek VO, 
Regio Achterhoek en het Graafschap College. Waarbij Achterhoek VO leading is. We 
hebben nog een kleine financiële compensatie moeten doen. 
 

2 

 

Lobby en Lentediner 

O. van Dijk meldt dat de uitnodiging voor het Lentediner gisteren aan de Tweede 
Kamerleden is aangeboden. Verder zou het mooi zijn als er in de coalitieakkoorden 
een regiopagina wordt opgenomen.  Dit jaar geven we Achterhoek SDG-regio meer 
inhoud en tot slot was er vorige week woensdag een interessante bijeenkomst met 
VNO/NCW. 
M. Besslink geeft aan dat het lastig in te schatten is bij welke bijeenkomsten ze 
aanwezig moet zijn. Het aantal bijeenkomsten neemt weer fors toe. Het zou helpen 
om per bijeenkomst expliciet aan te geven wie er bij moet zijn en waarom. Voor de 
VNO/NCW bijeenkomst was dat voor haar niet duidelijk. 
M. Boumans antwoordt dat er ongeveer 60 mensen waren. Vooral vanuit 8RHK. Het 
aantal ondernemers was relatief laag in vergelijking met bijvoorbeeld een 
bedrijfsbezoek, waar ze wel in groten getale aanwezig zijn. 
A. Stapelkamp vond de opkomst mager en de inhoud wat algemeen. 
 
Afgesproken wordt om in het vervolg samen kritischer te kijken naar uitnodigingen en 
wie waarbij aanwezig moet zijn. Bijeenkomsten waarbij aanwezigheid van het AB 
gewenst is worden altijd in de agenda’s gezet. Op de AB agenda (bij lobby) staat altijd 
een lijstje met bijeenkomsten. Daar in het vervolg wat explicieter bij stilstaan (wie 
aanwezig). Het is wel verstandig om 30 september alvast te reserveren (SDG-dag). 
Actie: W. Stortelder 
 
A. Bronsvoort meldt dat er vanuit Bocholt 800 jaar nu twee uitnodigingen zijn 
binnengekomen. A. Stapelkamp geeft aan dat hij en zijn wethouders proberen op een 
aantal momenten aanwezig te zijn. J. Bengevoord zal kijken op welk moment de 
burgemeesters collectief aanwezig kunnen zijn. Actie: J. Bengevoord 
A. Stapelkamp meldt dat 18 mei (Lentediner) de Landräter in Aalten vergaderen. Hij 
zal daar deels bij zijn om hen te ontvangen. J. Bengevoord sluit eind van de dag aan 
samen met Twente. 
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Voorstel Sturen in het landelijke gebied 
J. van Oostrum licht het voorstel toe. Er spelen vele thema’s binnen het landelijk 
gebied. Belangrijk is om hier goed regie op te voeren en voorbereid te zijn op het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Voor de zomer van 2023 moeten de 
provincies met een gebiedsplan komen waarin globale ruimtelijke keuzes gemaakt 
moeten worden.  Om daar goed op aangesloten te zijn moeten we hier nu capaciteit 
op zetten en samen met de provincie aan de slag. Met dit voorstel komen we in 
positie. 
J. Bengevoord benadrukt dat de andere O’s vooral bijtijds bij de Regiekamer 
betrokken moeten worden, vooral bij de agrarische sector, zoals LTO, en 
natuurorganisaties. Winterswijk maakt zich zorgen over het draagvlak. Met name LTO 
stapt elders op uit bepaalde overleggen. Dat moet voorkomen worden. Hij doet een 
dringend pleidooi om pas te starten als de Regiekamer 3O is ingevuld. 
A. Bronsvoort onderschrijft dit. 
M. Boumans geeft aan dat er inmiddels draagvlak is in Doetinchem voor dit voorstel, 
maar wel met de opmerking dat de Regiekamer coördinerend en faciliterend is. 
 
J. van Oostrum antwoordt dat alle partijen in de onderliggende structuren 
vertegenwoordigd zijn. Waar naar gezocht is een afstemmingsgremium, waar opgaven 
samenkomen. Daarvoor is de Regiekamer landelijk gebied. We moeten nog zoeken 
hoe we dat 3O gaan inrichten. Daar is nog geen antwoord op, omdat partijen soms 
aangegeven hebben alleen mee te willen praten op deelonderwerpen. Maar de 
omissie wordt erkend en de intentie is er zeker om 3O in te vullen. We zijn daarover in 
gesprek, want we willen partijen niet voorbij lopen. Het blijkt echter lastig te zijn en 
tegelijkertijd kunnen we niet wachten om te starten.  
Hij benadrukt nog dat de Regiekamer geen besluiten neemt, die bij de onderliggende 
structuren liggen. 
Op voorstel van A. Bronsvoort wordt afgesproken de gewenste partijen zo snel 
mogelijk per brief formeel uit te nodigen om aan te sluiten bij de Regiekamer. J. van 
Oostrum zal dit meenemen in het overleg morgen. Actie J. van Oostrum 
 
M. Boumans concludeert dat het voorstel akkoord is, maar dat er aandacht nodig is 
voor de 3O participatie. 
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Procesvoorstel invullen vacatures Thematafels en Achterhoek Board 

J. Bengevoord licht toe dat het voorstel conform de afspraken is. We moeten nu eerst 

wachten op de vorming van de colleges. A. Bronsvoort is in grote lijnen akkoord maar 

benadrukt dat de regio niet over alle genoemde posities gaat. Bijvoorbeeld Leader en 

VNG. Ze vraagt om te beperken tot Board en Thematafels. Daarbij hebben de 

thematafels laten weten het belangrijk te vinden dat ze zelf hun voorzitter kiezen. 

Verder vraagt ze wat kiezen voor continuïteit inhoud, betekent dit dat de huidige 
voorzitters/boardleden blijven als dat mogelijk is? Tot slot vraagt ze hoe de verdeling 
over de 3O’s in het werk gaat. 
J. Bengevoord geeft aan dat het belangrijk is om het brede palet van posities voor 
ogen te blijven houden. Ook al gaan we niet over alle posities. Daarom is het brede 
overzicht meegestuurd. M. Besselink en O. van Dijk ondersteunen dit, het brede palet 
kan meegenomen worden in de afweging. 
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Continuïteit is geen voorwaarde maar wel een van de afwegingskaders.  Verder kiezen 
voor kwaliteit: de juiste persoon op de juiste plek. J. van Oostrum vindt dit 
belangrijker dan de verdeling over de gemeenten.  
(noot secr. Voor de Board komt het AB met een voordracht van kandidaten richting 
Achterhoek Raad. Voor de Thematafels is het een voordracht aan de Tafels). 
A. Stapelkamp vraagt of ook de gekeken moet worden naar het DB. Het is goed om 
hier ook even bij stil te staan als de puzzel gelegd is. (noot secr. De DB-leden zijn DB Lid 
zolang ze AB lid zijn. Wel dienen de AB-leden opnieuw aangewezen te worden door de 
nieuwe Raden, dit is uitgezet bij de gemeenten via de strategen). 
 
M. Boumans vult aan dat we op de VNG posities weinig invloed hebben. Belangrijk is 
om te inventariseren wie waarvoor belangstelling heeft en mensen te stimuleren om 
te solliciteren. Waarna vanuit het algemeen bestuur een aanbeveling kan worden 
gedaan richting VNG Gelderland/ VNG. Dat betekent ook keuzes maken over wie 
wordt aanbevolen. 
 
A. Bronsvoort geeft aan dat de brief over de afvaardiging naar de Euregioraad 
rechtstreeks naar de Raden is gestuurd. Dat zorgde voor verwarring. De afvaardiging 
naar de Euregioraad kan de gemeente prima zelf. J. Bengevoord antwoordt dat het 
proces afgestemd is met de Duitslandcoördinatoren. 
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College tweedaagse september en informele ontmoeting met burgemeesters 

Twente 

Het algemeen bestuur is akkoord met het houden van de College Tweedaagse in 
Zwolle. Voor de informele ontmoeting met de burgemeesters van Twente wordt 
gekozen voor de Zwarte Cross. A. Bronsvoort geeft aan dat de gemeente dit graag met 
8RHK vorm geeft.  Te starten met een kort inhoudelijk (thema) programma en verder 
informeel. Actie: W. Stortelder/J. van Donk 
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Projecten 

De vier projecten zijn akkoord. 
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Verslag van de vergadering van 9 maart 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
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Rondvraag 

J. Bengevoord meldt dat we meedoen aan het project partners van Gelderland. Dit is 
een participatief onderzoek (geïnitieerd vanuit de provincie) naar de samenwerking in 
de Euregio. Er zijn nu enkele resultaten bereikt, maar het kost heel veel tijd en overal 
loopt de energie weg voor dit project. Voorstel is om nu ambtelijk te laten weten dat 
we blij zijn met de resultaten, maar er niet meer mee verder willen gaan. Dit is 
akkoord. 
J. Bengevoord geeft aan de IHK  (de Industrie- und Handelskammer) graag een 
presentatie wil geven aan Board/AB om te kijken naar mogelijke samenwerking. Er 
liggen kansen bij de Energietransitie.  Actie: S. Veneman 
 

Vastgesteld d.d. 1 juni 2022 
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drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 


