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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 9-3-2022 

Tijd 9:00 - 9:45 

Locatie Digitaal 

Voorzitter Mark Boumans 

Toelichting - 
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Opening en mededelingen 

O. van Dijk en A. Stapelkamp zijn verhinderd. A. Bronsvoort wordt vervangen door M. 
Frank. 
De Grenzlandkonferenz die op 31 maart a.s. in Aken wordt georganiseerd is vol. M. 
Boumans en J. Bengevoord zijn hierbij aanwezig, J. van Oostrum volgt de conferentie 
digitaal. 
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Lobby 

De netwerkbijeenkomst van VNO-NCW op 13 april a.s. is momenteel in voorbereiding. 
Naar verwachting worden er 100 tot 150 mensen uitgenodigd. I. Thijssen zal tijdens 
deze bijeenkomst onder andere ingaan op de SDG’s en brede welvaart. Inloop is vanaf 
15.45 uur. 
Het Lentediner is dit jaar op 18 mei en wordt momenteel voorbereid door O. van Dijk 
en de twee vice-voorzitters van de board. Het concept-programma zal in het AB 
worden geagendeerd. J. van Oostrum vraagt aandacht voor de aansluiting met 
Berkelland, aangezien hij zelf niet aanwezig kan zijn. 
Met betrekking tot de Noordtak heeft J. van Oostrum afstemming gehad met J. van 
Donk. M. Frank meldt dat VNG Gelderland op 24 maart a.s. ook praat over de 
Noordtak. R. Steintjes/J. van Donk zullen worden benaderd voor een presentatie. 
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Invulling Thematafels en Achterhoek Board na gemeenteraadsverkiezingen 

Het is belangrijk dat dit proces vanuit de inhoud wordt opgepakt. Het is een lastige 
puzzel, waarbij het onmogelijk is iedereen 100% tevreden te stellen. Voor het 
volgende AB wordt een voorstel geagendeerd waarin de volgende elementen zijn 
opgenomen: een inventarisatie van gremia waarin vertegenwoordiging vanuit de 
gemeenten noodzakelijk is (breder dan Thematafels en Board), een profielschets per 
functie, een procesvoorstel. Actie: J. Bengevoord en S. Veneman 
Een commissie bestaande uit M. Besselink, J. Bengevoord en J. van Oostrum zal zich 
buigen over de invulling van de verschillende functies (onder voorzitterschap van J. 
Bengevoord als vice-voorzitter van het AB). 
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Auditverslag Archiefinspectie 2021 

Akkoord. 
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Projectaanvragen Regio Deal, Investeringsfonds en Gebiedsopgave Achterhoek 

Akkoord.  
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Aanvraagformulier Projecten Achterhoek Visie 2030 

J. Bengevoord zou graag een andere formulering zien bij punt 8b en 8c. De huidige 

omschrijving is te vrijblijvend. 

De betreffende teksten worden als volgt aangepast: 
8b. “Is er draagvlak bij de drie O’s? Zo ja, licht toe.”, wordt: 
“Waaruit blijkt dat er draagvlak is bij de drie O’s?” 
8c. “Heeft het project regionale impact? Zo ja, licht toe.”, wordt: 
Wat is de regionale impact van dit project?”” 
Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het aanvraagformulier vastgesteld. 
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Verslag van de vergadering van 11 februari 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
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Rondvraag 

J. van Oostrum doet de suggestie om alle nieuwe raadsleden op 30 maart a.s. een 
welkomst-/informatiepakket van 8RHK ambassadeurs te overhandigen. Dit mag best 
ludiek zijn, zodat men zich ambassadeur gaat voelen. 
M. Besselink vraagt of er nog grote evenementen op stapel staan, zoals in het 
verleden de Achterhoekse Toekomst Toer en het Achterhoek Inspiratie Festival. Het 
zou mooi zijn als er rond de zomer weer iets wordt georganiseerd. 
 
 
 
 

Vastgesteld d.d. 20 april 2022 
 
 
 
 
 
drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 


