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Agenda Algemeen Bestuur 
Datum 01-06-2022 

Tijd 9:00 - 10:30 

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 

 

  

1 

 

Opening en mededelingen 

De heer O. van Dijk is verhinderd. 

N.a.v. de evaluatie is er een infographic gemaakt waarin de bevoegdheden en 

besluitvormingsprocedure meer uitvoering beschreven wordt. Deze wordt 23 mei 

uitgedeeld in de Achterhoek Raad en komt op onze website Zie bijlage. 

 

2 

 

Stand van zaken belangstellenden voor Board en voorzitter thematafel (mondeling) 

 

3 

 

Belangstellenden voor de VNG-vacatures (mondeling) 

 

4 

 

Concept programma tweedaagse Regio Zwolle 1 en 2 september 

Bespreken van het conceptprogramma tweedaagse Regio Zwolle. 

 

5 

 

Lobby 

•    Kennisnemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten. 

•    Terugblik op lentediner en (voorlopige) opbrengst 

 

6 

 

LEADER-Achterhoek in nieuwe NSP-periode 2023-2027 

a. Instemmen met aanmelden Regio Achterhoek voor LEADER-subsidie in nieuwe 

periode 2023-2027 

b. In de Proposal voor de provincie aansluiting zoeken bij de grote opgaven in het 

landelijk gebied 

c. Gemeenten en Waterschap vragen cofinanciering te reserveren voor genoemde 

periode 

d. Kennisnemen van evaluatie huidige LEADER-periode 2016-2021 

 

6.a 

 

Voorstel vervolgopdracht ruimtelijk ontwerpatelier: opstellen integraal ruimtelijk 

perspectief voor de Achterhoek. 

1.    Opdracht geven voor het verder uitwerken en communiceren van een ruimtelijk 

perspectief voor de Achterhoek. 

2.    Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde vervolgopdracht. 

3.    Hiervoor maximaal € 80.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het 
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investeringsfonds. 

4.    Instemmen met bureau Wing en Ruimtevolk een gezamenlijke opdracht te geven 

comform de bijgevoegde opdracht (na offerte-indiening). 

5.    Akkoord gaan met het inzetten op kandidatuur voor de Eo Wijersprijsvraag en 

hiervoor € 55.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het investeringsfonds. 

 

7 

 

Eind- en voortgangsrapportages Gebiedsopgave/Gebiedsagenda 2021 

Eindrapportage Gebiedsopgave en voortgangsrapportages Gebiedsagenda 2021 

vaststellen en voor 1 juli 2022 indienen bij provincie Gelderland. 

 

8 

 

Voortgangsrapportage Regio Deal 2019-2021 en Rijk-Regio overleg 10 juni 

Korte presentatie over de voortgang Regio Deal en het Rijk-Regio overleg door W. 

Stortelder 

 

9 

 

Projectaanvragen Regio Deal, investeringsfonds en gebiedsopgave Achterhoek 

1.    Akkoord gaan met het project Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata Achterhoek 

2022-2023 – Fase 3 en hiervoor de gevraagde bijdrage uit het investeringsfonds zijnde 

€ 2.500,-- beschikbaar te stellen. En de provincie Gelderland een extra sectorale 

bijdrage te vragen van € 40.900,-- (afkomstig uit de middelen voor de 

Digitaliseringsopgave). 

2.    Akkoord gaan met het project Regierol Duurzame Mobiliteit 2022-2024 en 

hiervoor de gevraagde bijdrage uit het investeringsfonds zijnde € 9.552,-- beschikbaar 

te stellen. 

3.    Kennisnemen van de projecten Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt en 

ServicePunt Techniek Achterhoek/Liemers (SPT) 

 

Ter informatie is het financieel overzicht toegevoegd van de projecten Regio Deal en 

investeringsfonds (stand medio mei 2022). 

 

10 

 

Verslag van de vergadering van 20 april 2022 

Vaststellen van het verslag. 

 

11 

 

Rondvraag en belangrijke data 

1 juni Achterhoek Open Innovatieprijs (Amphion) 

2 juni Achterhoek Dag (Ons Huis, Hengelo (GLD) 

9 juni EU impact event (intereg) (provincie Gelderland 14.30 -17.00) Zie bijlage 

11 juni Techniekdag (Kramp), hiervoor zijn Kamerleden van de Kamercommissie OCW 

uitgenodigd. 

14 juni AI Congres (Civon, Ulft) Georganiseerd vanuit 8RHK op initiatief van TT SW&I 

https://8rhk.nl/evenement/laat-data-voor-je-werken-congres-artificial-

intelligence/#reserveren 

16 september Dag van Gelderland 

22 september Achterhoek Dag 
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26 september Achterhoek Raad 

30 september mogelijke datum SDG-dag 

 

 


